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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45361  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фурлет Роксолана Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів) Збірка ескізів "Колекція декоративних елементів з металу для 
виконання ковальських робіт "Весна 2011"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45362  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фурлет Роксолана Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Колекція декоративних елементів з металу для 
виконання ковальських робіт "Літо 2010"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45363  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фурлет Роксолана Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Колекція декоративних елементів з металу для 
виконання ковальських робіт "Літо 2011"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45364  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Данилова Галина Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 
конференції "Акмеологія - наука XXI століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45365  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Данилова Галина Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Акмеологія - наука XXI століття: розвиток 
професіоналізму. Матеріали до Другої Міжнародної науково-
практичної конференції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45366  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Комов Олександр Борисович, Комов Петро Борисович, Грицук 
Ігор Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Повышение надежности трансмиссии 
транспортного средства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії наведено відомості про методи розрахунку і 
прогнозування надійності, основних причинах відмов елементів 
трансмісії, методах оцінки технічного стану агрегатів трансмісії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45367  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вишняков Василь Олександрович  
 

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 кінофільму "Последняя схватка" ("Рубеж")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45368  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вишняков Василь Олександрович  
 

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 кінофільму " И будет утро..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45369  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Голтвенко Іван 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)  Збірка пісень "Солодка парочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45370  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лясковський Віктор Петрович, Малько Ганна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система оцінювання 
рівня знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма "Інформаційна система 
оцінювання рівня знань" здійснює визначення рівня знань, 
дозволяє використовувати різні типи тестових питань.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45371  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грицук Ігор Валерійович, Адров Дмитро Сергійович, 
Краснокутська Зоя Ігорівна  

 

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)  Науковий твір "Результати розрахунку паливної економічності 
і екологічних показників газопоршневого двигуна 
внутрішнього згорання прогріву при здійсненні пуску і 
прогріву"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено результати розрахунку паливної економічності і 
екологічних показників газопоршневого двигуна внутрішнього 
згорання прогріву при здійсенні пуску і прогріву. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45372  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гутаревич Юрій Феодосійович, Корпач Анатолій 
Олександрович, Говорун Анатолій Григорович, Левківський 
Олександр 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дослідження впливу біодизельного палива на 
паливно-економічні та екологічні показники вантажного 
автомобіля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Уточнена математична модель руху вантажного автомобіля з 
дизелем в режимах їздового циклу при роботі на дизельному та 
біодизельному паливах  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45373  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грицук Ігор Валерійович, Адров Дмитро Сергійович, 
Краснокутська Зоя Ігорівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма розрахунку 
паливної економічності і екологічних показників дизеля Д-461 з 
системою комбінованого прогріву при здійсненні пуску і 
прогріву"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено комп'ютерну програму розрахунку паливної 
економічності і екологічних показників дизеля Д-461 з системою 
комбінованого прогріву при здійсненні пуску і прогріву  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45374  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грицук Ігор Валерійович, Адров Дмитро Сергійович, 
Краснокутська Зоя Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма розрахунку 
паливної економічності і екологічних показників 
газопоршневого двигуна внутрішнього згорання К-159М2 (6ЧН 
12/14) з системою комбінованого прогріву при здійсненні пуску і 
прогріву"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено копм'ютерну пограму розрахунку паливної 
економічності і екологічних показників газопоршневого 
двигуна внутрішнього згорання К-159М2 (6ЧН 12/14) з 
системою комбінованого прогріву при здійсненні пуску і 
прогріву.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45375  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Долганов Кінт Євгенійовий, Грицук Ігор Валерійович, 
Краснокутська Зоя Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Результати розрахунку на математичній моделі 
параметрів зовнішньої швидкісної характеристики 
безнаддувного дизеля, обладнаного паралельно коригуючим 
пристроєм в конструкції механічного регулятора частоти 
обертання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено результати розрахунку на математичній моделі 
параметрів зовнішньої швидкісної характеристики 
безнаддувного дизеля, обладнаного паралельно коригуючим 
пристроєм в конструкції механічного регулятора частоти 
обертання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45376  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Долганов Кінт Євгенійовий, Грицук Ігор Валерійович, 
Краснокутська Зоя Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Результати розрахунку на математичній моделі 
параметрів перехідних процесів у системі автоматичного 
регулювання частоти обертання безнаддувного дизеля 
(конструкційно-технологічні, енергетичні, паливо-економічні і 
екологічні показники) при скиданні і накиданні навантаження"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено результати розрахунку перехідних процесів у 
системі автоматичного регулювання частоти обертання 
безнаддувного дизеля при скиданні і накиданні навантаження.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45377  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грицук Ігор Валерійович, Адров Дмитро Сергійович, 
Краснокутська Зоя Ігорівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний 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 "Результати розрахунку паливної економічності 
і екологічних показників дизеля Д-461 при застосуванні системи 
комбінованого прогріву під час здійснення пуску і прогріву"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено результати розрахунку паливної економічності і 
екологічних показників дизеля Д-461 при застосуванні системи 
комбінованого прогріву під час здійснення пуску і прогріву.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45378  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Максим Данкевич (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Родной человек чужой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новонародженого сина 15-річної Марії її матір віддає в дитячий 
будинок: він може зіпсувати дівчині все життя, особливо 
враховуючи те, що він - плід згвалтування. Але Марія вже 
встигла його полюбити, не зважаючи, що його батьком може 
бути її рідний брат або його найкращий друг.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45379  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Максим Данкевич (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Развод и точка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Два юриста  - Денис та Олександра-воюють за єдине вакантне 
місце в адвокатському бюро, але в результаті закохуються один 
в одного.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45380  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шурінс Станіслав  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Раунд 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний альбом "Раунд 1": "Давай знакомиться", "Серце", 
"Ты опять молчиш", Скажи мне", "Дождь", "Хватит", "Зима", 
"Прости", "Не сходи с ума", "Будь собою", "Останься". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45381  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шурінс Станіслав  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня " Тормози"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45382  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шурінс Станіслав  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небо кровь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45383  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шурінс Станіслав  
 

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 " I don't care"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45384  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шурінс Станіслав  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Айпод"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45385  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сингаївська Олександра Іванівна, Дьомін Микола 
Мефодійович, Орел Анна Анатоліївна, Сингаївський Павло 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-наукова робота "Інформаційна модель 
містобудівної класифікації типів об’єктів громадського 
призначення (підприємств, споруд, земельних ділянок)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На прикладі об’єктів громадського призначення вперше 
виконано комплексний аналіз предметної області; закладено 
підвалини створення єдиного містобудівного тезаурусу; 
визначено первинну структуру об’єктів містобудування; 
представлено об’єкти місцебудівної діяльності у вигляді цілісної 
інформаційної моделі містобудівної класифікації типів об’єктів, 
структурових за видами функціональної спеціалізації та 
гармонізованих з законодавчими, нормативними і науково-
методичними документами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45386  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Риліна Віра Сергіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сборник авторских акцидентных шрифтов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику подана серія авторських акцидентних шрифтів 
експериментального та протестного напрямків: 1. Осінь, 2. 
Піксель, 3. Остружок, 4. Тиха бухта, 5. Три, 6. Три (outline), 7. 
Тіні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45387  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Крашенінін Олександр Семенович, Матвієнко Сергій 
Андрійович  

 

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 структури парку тягового 
рухомого складу на перехідний період його заміни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розрахована для розрахунку якісних показників 
парку тягового рухомого складу (ТРС) залізниць на перехідний 
період його заміни. В результаті розрахунку з умови мінімуму 
цільової функції визначається необхідна кількість ТРС 
існуючих секцій, в тому числі такого, для якого необхідно 
виконати подовження терміну служби, а також ТРС нових 
серій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45388  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лук'янов Ігор Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-
виробнича компанія "АГРО-ВІГС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Технические условия 
"СЕПАРАТОРЫ ИМПЕЛЛЕРНЫЕ ИСМ (СЕПАРАТОРИ 
ІМПЕЛЕРНІ ІСМ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані технічні умови поширюються на сепаратори імпелерні, які 
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призначені для очищення та сепарації насіння зернових, 
технічних, круп'яних та овочевих культур.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45389  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чепкунов Роман 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)  Письмовий твір наукового характеру - стаття "Новий спосіб 
підпорядкованого регулювання параметрів в системі 
автоматичного регулювання з обмеженням параметра 
внутрішнього контуру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена стаття - це літературний твір наукового 
характеру, що відноситься до електроавтоматики, у якому 
здійснюється аналіз недоліків існуючого способу регулювання 
параметра зовнішнього контуру з обмеженням параметра 
внутрішнього контуру при підпорядкованому регулюванні 
параметрів у системі автоматизованого регулювання ,  та 
представлений новий спосіб, який забезпечує підвищення якості 
регулювання та спрощення настроювання системи 
регулювання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45390  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Колотигін Іван 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)  Книга "Море и небо. Две великие стихии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45391  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Григоровський Валерій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Щоденник ділової людини "ValGry"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено щоденник ділової людини "ValGry" який включає 
гороскоп, звернення, привітання, крилаті фрази, прислів'я, 
народну мудрість. Щоденник планується випускати 
українською, російською, англійською, німецькою, 
італійською, іспанською, французькою мовами. "ValGry" -
зареєстрований торговий знак, означає Валерій Григоровський 
- скорочено.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45392  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Веселов В'ячеслав Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Бренд Киева"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45393  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мішин Андрій Олександрович, Бокарєва Ксєнія Андрєєвна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "On My Own"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір (пісня) з тексом англійською мовою під назвою 
"On My Own".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45394  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мішин Андрій Олександрович, Майорникова Яна Юріївна  
 

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 "Lovephetamine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір (пісня) з текстом англійською мовою під назвою 
"Lovephetamine"  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45395  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мішин Андрій Олександрович, Майорникова Яна Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "My Game"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір (пісня) з текстом англійською мовою під назвою 
"My Game"  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45396  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кульчицька Оксана Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Пісні веселі і сумні (для дітей і дорослих)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Пісні веселі і сумні" - збірка пісень для дітей та дорослих.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45397  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чеботарьов Ренат Касімовіч (Р. Чеботарев)  
 

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 "Астерий"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45398  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дранга Віолета Валеріївна, Цушко Аліна Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Пленница"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45399  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ткачук Валерія Василівна  
 

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 "Замість гудків - 17"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45400  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Навроцький Максим Анатолійович, Волков Олег 
Миколайович, Паламарчук Ігор Георгійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнікорн" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний комплекс "Поштова 
система NbuMail.UC"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс призначений для забезпечення роботи 
поштових вузлів усіх рівнів у системі електронної пошти 
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Національного банку Укравїни (НБУ). Основними функціями є 
здійснення поштового обміну між установами - учасниками 
системи електронних платежів НБУ, а також управління їх 
внутрішніми інформаційними потоками.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45401  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волков Олег Миколайович, Курганов Олександр 
Геннадійович, Паламарчук Ігор Георгійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнікорн" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний комплекс "Звітність 
банків" для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
(ФГВФО)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмеий комплекс призначений для організації 
автоматизованого прийому звітів від банків-учасників ФГВФО 
та НБУ, їх обробки та надання структурним підрозділам 
ФГВФО вихідної інформації, придатної для здійснення 
економічного аналізу стану банків та прийняття рішень щодо 
застосування до них заходів впливу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45402  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лавська Тетяна Валеріївна  
 

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 "Небожитель" ("Небожитель")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45403  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лавська Тетяна Валеріївна, Якущенко Роман Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Heavenly Being"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45404  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боровок Тарас 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 багатосерійного художнього фільму "За двумя 
зайцами - 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45405  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боровок Тарас 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 багатосерійного кінофільму "Дальний заброс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45406  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боровок Тарас 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)  Сценарій багатосерійного художнього кінофільму "Вечера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45407  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боровок Тарас 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)  Сценарій багатосерійного художнього кінофільму - комедії 
"Двоє у Ларца"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45408  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Глінкін Володимир 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)  Письмовий твір наукового характеру "Метод зображення 
довільної геометричної фігури в декартовій системі координат"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

За допомогою цього метода можливо побудувати фігуру з 
великою точністю.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45409  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кіприч Світлана Вікторівна, Коліушко Денис Георгійович, 
Пєтков 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 "Компьютерная программа расчета 
параметров для построения зоны защиты пассивного 
одиночного стержневого молниеотвода"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє проводити розрахунок 
основних параметрів зони захисту пасивного одиничного 
стрижньового блискавковідводу згідно з методиками, 
наведеними у ДСТУ Б В.2.5-38:2008, ІЕС 62305:2006, 
РД34.21.122-87 та РД34.21.121  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45410  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 "Декодер турбо-коду на основі 
алгоритму  log-MAP для зниження обчислювальної складності з 
використанням логарифму якобіана"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для підвищення енергетичної ефективності та виправлення 
помилок у сучасних цифрових системах застосовується 
завадостійке кодування. Програмний продукт призначений для 
роботи з турбо-кодами - класом високоефективних 
завадостійких кодів з корекцією помилок. Реалізовано алгоритм 
декодування LOG-MAP, який знижує обчислювальну 
складність, використовуючи апроксимацію логарифмом 
якобіна. Моделювання показує мінімальну ймовірність 
помилки декодування для MAP та  LOG-MAP алгоритмів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45411  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 "Декодер на основі  алгоритму BCJR 
(MAP) для турбо-коду  стандартизованого в мережі  DVB-RCS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для роботи з 
перспективними в галузі передавання інформації ітеративними 
завадостійкими турбо-кодами, здатними забезпечувати 
характеристиками завадостійкості близькі до теоретичної 
мережі. Даний код затверджений у стандарті супутникового 
зв’язку DVS-RCS, який характеризується можливістю 
ефективного захисту інформації. Реалізована процедура 
оптимального символьного МАР-декодування за алгоритмом 
BCJR.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45412  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 "Декодер турбо-коду на основі 
використання апроксимації за максимумом (max-log-MAP) для 
застосування в інформаційних системах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт дозволяє формувати, приймати та 
декодувати турбо-код. Надаючи можливість застосувати 
демодулятор з м’якими рішеннями, що підвищує ефективність 
декодування в інформаційних системах різного 
функціонального призначення. У програмі реалізована 
процедура декодування MAX-LOG-MAP, яка зменшує 
обчислювальну складність, але є субоптимальною. Складність 
алгоритму MAX-LOG-MAP приблизно вдвічі менша, ніж для 
LOG-MAP.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45413  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 "Клієнт-серверний додаток з 
використанням ітеративного завадостійкого турбо-коду для 
передавання інформації у складних комп’ютерних мережах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створений клієнт-серверний додаток дозволяє кодувати об'ємні 
інформаційні повідомлення за допомогою використання 
ітеративного завадостійкого турбо-коду. Повідомлення від 
клієнта надходить до сервера та розсилається користувачам 
мережі, проходячи через канал з шумом, внаслідок чого деякі 
біти пошкоджуються. Інформація, отримана клієнтом, 
декодується за алгоритмом LOG-MAP, помилки 
виправляються, початкова інформаційна послідовність 
виводиться на екран комп’ютера.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45414  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 "Декодер турбо-кодів на основі SOVA 
для застосування в розподілених комп’ютерних системах 
різного функціонального призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для роботи з турбо-кодами, 
за допомогою яких кодують об’ємні інформаційні повідомлення 
для високошвидкісного передавання даних у сферах космічного 
та мобільного супутникового зв’язку, цифрового телебачення. У 
програмі реалізовано процедуру декодування за алгоритмом 
Вітербі з "м’яким" виходом (Soft-output viterbi algorithm -
SOVA), який дозволяє підвищити ефективність роботи турбо-
кодів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45415  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 " Емулятор роботи завадостійкого 
дуобінарного турбо-коду для стандарту цифрового 
супутникового телебачення DVB-S"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт працює зі стандартом цифрового 
супутникового мовлення DVB-S (радіочастотний спектр в KU-
діапазоні хвиль, 11-12 ГГЦ). Моделюється залежність 
ймовірності помилки декодування на біт від відношення 
сигнал/шум (канал з адитивним білим гаусівським шумом). 
Застосовується потужний каскадний завадостійкий дуобінарний 
код (двійкова фазова модуляція, кодома швидкість 0.5 довжина 
турбо-кода 848 та 3008 біт, алгоритм декодування LOG-MAP.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45416  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 "Механічна торгова система на основі 
перегортання позицій та рівномірного нарощування 
прибуткової позиції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для автоматичної торгівлі 
на біржових ринках з використанням актуальних методів 
прогнозування цінових рядів, перегортання позицій і 
нарощування прибутку за допомогою аналізу фінансового 
ринку та інформування користувачів про ефективні моменти 
входу до нього. Тактика осмислена при обережній торгівлі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45417  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 "Механічна торгова система для 
управління капіталом за допомогою принципу Мартінгейла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для автоматизації торгівлі 
на біржових ринках з використанням перспективної для 
управління капіталом стратегії Мартінгейла, яка базується на 
теорії ймовірності та актуальна для трейдерів валютного ринку 
Forrx і в азартних іграх тим, що дозволяє отримати прибуток, 
прогнозується та систематизується, тобто вибирається деяка 
мінімальна ставка (до неї повертаються у разі виграшу), яка 
збільшується при програші.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45418  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 "Розв’язання квадратних рівнянь за 
допомогою загального права аль-Хорезмі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для розв’язання різновиду 
рівнянь з однією зміною (квадратних рівнянь) за допомогою 
загального правила аль-Хорезмі в області дійсних чисел та 
визначення чи існує розв’язок в області комплексних чисел. 
Програма дозволяє скоротити час пошуку правильних 
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розв’язків, перевірити, як школярі засвоїли опорні знання та 
вміння при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання 
з математики. Має зручне меню.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45419  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Юрій 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 "Розв’язання оптимізаційної задачі для 
автоматизованої системи контролю аналітичним методом з 
використанням критерію Сільвестра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для використання 
принципів оптимізації у вирішенні складних проблем 
оптимального керування за заданими критеріями та 
обмеженнями для автоматизованих систем контролю з 
підвищенням ефективності їх роботи. Розв’язання задачі 
оптимізації відбувається аналітичним методом із застосуванням 
математичної моделі, частинних похідних, обмежень. 
Використовується критерії Сільвестра або друга квадратична 
форма для визначення існування екстремуму цільової функції.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45420  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Блинова Олена Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Трудова міграція населення України у соціально-
психологічному вимірі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії розглядається соціально-психологічна сутність 
феномену трудової міграції. Проаналізовано міграційні процеси 
у глобальному полікультурному світі та проблеми соціальної 
іміграції, міграційні процеси в контексті міжкультурної 
взаємодії. Розглянуто роль кризи особистісної та соціальної 
ідентичності у формуванні міграційної готовності та здійсненні 
міграційної поведінки, соціально-психологічні засади 
міжкультурної адаптації мігрантів в інокультурному 
середовищі, обгрунтовано соціально-психологічні чинники 
акультурації трудових мігрантів України в іноетнічному 
середовищі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45421  
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Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чумаченко Ігор Володимирович, Доценко Наталія 
Володимирівна, Сабадош Любомир 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 вирішення задачі 
призначення ресурсів у проекті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вирішення задачі призначення 
ресурсів у проекті та вибору оптимального складу команд 
проекту із заданими вимогами. Вихідні дані - матриця 
компетенції та вимоги до складу адаптованої команди проекту.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45422  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чумаченко Ігор Володимирович, Доценко Наталія 
Володимирівна, Сабадош Любомир 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 формування адаптивних 
команд"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для генерації варіантів побудови складу 
адаптивних команд. В основі роботи програми лежить 
формування складу адаптивних команд, які спроможні 
виконувати множину проектів з завданими вимогами щодо 
реалізації відповідних функцій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45423  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волошина Наталія Петрівна, Перцев Григорій Дмитрович, 
Негреба Тетяна Валер'янівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета "Характеристика нарушений цикла 
сон - бодрствование"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При системній патології мозку страждають діенцефально - 
стовбурові структури з порушенням функцій неспецифічних 
систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45424  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономаренко Павло Іванович, Панченко Іван Васильович, 
Хавер Вікторія Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Создание высокотехнологического 
предприятия по восстановлению пропускной способности 
напорных трубопроводов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено техніко-економічне обгрунтування створення 
підприємства по відновленню пропускної здатності напірних 
трубопроводів, включаючи оцінку маркетингових досліджень 
ринку реалізації інноваційного продукту.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45425  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яровий Андрій Анатолійович, Трошина Анастасія Вікторівна, 
Мурзак 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 "Комп'ютерна програма для 
моделювання процесу кодування інформаційних масивів 
методом прямого паралельно-ієрархічного перетворення без 
масок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану на мові 
програмування C#, що застосовується для моделювання 
процесу кодування інформаційних масивів методом прямого 
паралельно-ієрархічного перетворення без масок.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45426  
 
Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яровий Андрій Анатолійович, Сугак Ігор Миколайович, 
Трошина Анастасія 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 "Комп'ютерна програма кодування / 
декодування інформації модифікованими для GPGPU методами 
прямого та зворотного паралельно-ієрархічного перетворення з 
оптимізацією масок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану на мові 
програмування  C++, з використанням бібліотеки CUDA для 
прграмування на  GPU-платформі, що застосовується для 
кодування / декодування інформаційних середовищ 
модифікованими для  GPGPU методами прямого та зворотного 
паралельно-ієрархічного перетворення з оптимізацією масоок.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45427  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яровий Андрій Анатолійович, Сугак Ігор Миколайович, 
Трошина Анастасія 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 "Комп'ютерна програма для 
визначення оптимальних параметрів груп паралельних потоків 
при організації обчислювального GPGPU-процесу в 
паралельно-ієрархічному перетворенні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану на мові 
програмування C++, з використанням бібліотеки CUDA для 
програмування на  GPU-платформі, що застосовується для 
визначення оптимальних параметрів груп паралельних 
потоків.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45428  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яровий Андрій Анатолійович, Степанчук Олена 
Володимирівна, Трошина Анастасія Вікторівна  

 

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 "Інтелектуальна система ідентифікації 
двовимірних статичних та динамічних профілів лазерного 
променя на основі нечіткої логіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану на мові 
програмування C#, що являє собою інтелектуальну систему для 
засобів профілювання лазерних променів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45429  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Арєшина 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)  Науковий твір "Комплекс шкал для оцінки стану різних 
рефлекторних зон у дітей  з рецидивуючим  бронхітом" 
("КШРЗ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений комплекс шкал передбачає оцінку стану різних 
типів рефлекторних зон, таких як: ділянки рефлекторних змін у 
мязовій тканині у межах зон Захар’їна-Геда, меридіан легенів, 
зони відповідності за системою су-джок. Зміну стану даних 
рефлекторних зон необхідно врахувати у процесі лікування та 
фізичної реабілітації дітей з рецидивуючим бронхітом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45430  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Арєшина 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)  Науковий твір "Спосіб визначення ефективності 
реабілітаційно-оздоровчих програм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб визначення ефективності реабілітаційно-оздоровчих 
програм (ЕРП), шляхом порівняння даних реабілітаційного 
обстеження, проведеного до початку здійснення реабілітаційно-
оздоровчої програми та по її завершенні, який відрізняється 
тим, що динаміка зміни стану реабілітанта (ів) за кожним з 
передбачених пунктів реабілітаційного обстеження, яке 
включає як оцінку якісних показників, що не передбачають 
числової оцінки, так і кількісних показників, оцінюється за 
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єдиною 6-бальною шкалою із наступним обчисленням 
середнього показника у балах методом середніх величин та 
формування висновку про рівняння ЕРП програми з 
присвоєнням відповідного індексу ЕРП.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45431  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Арєшина 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)  Науковий твір "Комплекс шкал для оцінки клінічних 
показників у дітей з рецидивуючим бронхітом" ("КШКП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений комплекс шкал передбачає оцінку основних 
клінічних показників, які зазвичай спостерігаються у дітей з 
рецидивуючим бронхітом. До даної групи показників віднесено: 
порушення носового дихання, наявність хрипів при 
аускультації, кашель, порушення дренажної функції бронхів. 
Для визначення ступеню прояву кожного з перелічених 
показників розроблено окрему шкалу, що передбачає оцінку 
тяжкості симптому у балах від 0 до 5, де 0 балів відповідає 
максимальному прояву порушень, тобто відсутності 
нормального стану, а 5 балів - відсутності симптому та повністю 
нормальному стану пацієнта.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45432  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шаповалов Валентин Валерійович, Шаповалова Вікторія 
Олексіївна, Шаповалов Валерій Володимирович, Шувера 
Олена Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Судова та доказова фармація: режим контролю 
лікарських засобів для фармакокорекції алкогольного 
абстинентного синдрому"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Судова та доказова фармація: режим 
контролю лікарських засобів для фармакокорекції 
алкогольного абстинентного синдрому: метод. реком. /В.В. 
Шаповалов (мол), В.О. Шаповалов, В.В. Шаповалов, 
О.В.Шувера. - Харків, 2012.-16с. 

 

Анотація   

Брошура роз'яснює основні поняття та терміни щодо 
алкогольного абстинентного синдрому та принципи його 
фармакотерапії з позиції доказової та судової фармації на 
прикладі пірроксану, натрію хлору, магнію сульфату та 
атропіну сульфату.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45433  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волік Олександр Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Юнга с малого бота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повість присвячується нашим бійцям, які, не шкодуючи свого 
життя і крові, захищали нашу землю від фашистських 
загарбників.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45434  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волік Олександр Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість " Задержать в погранзоне..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повість присвячена фактам і подіям, свідком яких був автор за 
довгі роки служби на кордоні. Свої почуття і роздуми автор 
спробував розкрити в повісті...  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45435  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куніцький Юрій 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру 
"Обгрунтування закономірності поєднання захворювань в 
гепатопанкреатодуоденальній системі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В структурі поєднаних захворювань органів черевної 
порожнини найбільш часто поєднується виразкова, жовчно-
кам'яна хвороби і панкреатит.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45436  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жук Валерій Миколайович, Жук Наталія Леонідівна, 
Бездушна Юлія Сергіївна, Мельничук Борис Вікторович, 
Метелиця Володимир Михайлович, Морозова Анна 
Михайлівна, Натурчак Наталія Євгенівна, Остапчук Сергій 
Миколайович, Панадій Олександр Петрович, Стецюк Людмила 
Сергіївна, Столярчук Надія Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з додатковою відповідальністю "Інститут обліку і 
фінансів" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Облік і оподаткування земельно-
майнових відносин в сільськогосподарській діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розкрито питання нормативно-
правового регулювання земельних та майнових відносин згідно 
з чинним законодавством, механізм формування та змін 
власного капіталу агропромислових підприємств, порядок 
відображення в обліку операцій оренди майна та реалізації прав 
власності: розподіл прибутку, викуп майнових сертифікатів. 
Наведено порядок обліку емфітевзису, не витребуваних паїв та 
операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45437  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вакульская Галіна Євгеньєвна  
 

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 "СВІТ ДЕРЕВ’ЯНИХ 
ІГРАШОК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "СВІТ ДЕРЕВ’ЯНИХ 
ІГРАШОК" являє собою художню дизайнерську роботу для 
оформлення упакування, рекламних матеріалів та 
супроводження в інший спосіб процесу реалізації в торговій 
мережі групи товарів "дитячі іграшки, виготовлені з дерева". 
Твір у вигляді серій із трьох окремих малюнків, що являє собою 
оригінальні графічні рішення словосполучень "мир деревянной 
игрушки" та "игрушки из дерева", які пов’язані темою та 
художнім стилем, але можуть використовуватися окремо один 
від одного.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45438  
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Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

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 "Твій час"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система "Твій час" - це система, призначена для використання 
на мобільному телефоні, з допомогою якої відбувається 
підготовка, оформлення, підписання електронним цифровим 
підписом, шифрування, відправка та отримання електронних 
документів (рахунків, договорів, актів, довідок тощо).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45439  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стецун Аполлінарій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Принцип, материя стремится к максимуму 
или максимумам"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для існування та розвитку матерії теоретично обгрунтовано 
принцип, матерія прагне до максисмуму або максимумів. З цією 
метою був проаналізований розподіл матерії у Всесвіті у вигляді 
зірок та інших космічних об’єктів.  Встановлено, що 
запропонований принцип відображує важливий аспект 
існування матерій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45440  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куліш Володимир Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Моє тіло - моє діло!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45441  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шатілов Віталій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Эстрадная школа игры на гитаре"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45442  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шатілов Віталій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "В море света"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45443  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шатілов Віталій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ожившая любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45444  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ягольник Олександр Олександрович  
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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 фільму (п’єси) "ЧЕЛОВЕК-РИСК: КОЗАЦКАЯ 
РУЛЕТКА" ("Человек-Риск")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Будівництво Ейфелової вежі, що будувалась до 100-річчя 
Французької революції, відбувалась під колосальним 
пресингом суспільної думки, тотальної критики та 
несприйняття. Багато відомих паризьких письменників, митців, 
музикантів вважали, що вежа спотворює історичний вид 
Парижу. До того ж, існував ризик нещасних випадків. Але 
ризик парижани обожнювали. Недарма ж найпопулярнішою 
розвагою тих часів був "Атракціон улюбленець смерті".   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45445  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Максим Данкевич (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Мой дорогой Денни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колишній адвокат -Денні - відсидівши півжиття за вбивство, 
якого він не скоював, повертається додому в переддень Різдва. 
Він не хоче повернутися до Лаури - любові всього його життя, 
але це не так то легко, адже вона була причиною вбивства.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45446  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Безугла Вікторія Вікторівна (Victoriia)  
 

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 картин "Барви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серія картин "Барви" включає в себе 44 роботи, виконаних в 
жанрі натюрморду та пейзажу. Техніка виконання - акварель, 
пастель та олійний живопис. Серія присвячена зображенно 
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краси природи. Основний сюжет-  це відображення квітів, 
мальовничих пейзажів. Роботи виконані в індивідуальній 
манері з використанням всього розмаїття природних барв.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45447  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Марусіч Андрій Васильович, Кобзар Вікторія 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 "Від серця до серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45448  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Потриваєва Наталя 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)  Книга "Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого 
підкомплексу України в умовах світової глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні і методичні 
засади стратегічного розвитку агропродовольчого підкомплексу 
України в умовах світових інтеграційних процесів. Висвітлено 
сучасний стан та ефективність фунункціонування 
агропродовольчого підкомплексу країни: визначено стратегічні 
напрями ресурсозбалансованого розвитку 
сільськогосподарського виробництва; обгрунтовано стратегічні 
пріорітети зовнішньоекономічної діяльності агропродовольчого 
підкомплексу України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45449  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Щербін Лілія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Українське питання в діяльності Конституційно-
демократичної партії Росії (1905-1918 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії на основі аналізу архівних документів, мемуарів, 
вітчизняної та зарубіжньої історіографії здійснено комплексне 
дослідження ставлення Конституційно-демократичної партії до 
українського питання протягом 1905-1918 рр. Розглянуто 
внутрішні партійні дискусії, погляди окремих діячів, еволюцію 
позиції партії щодо національних прагнень українців, 
простежено співробітництво з українською ліберальною 
інтелігенцією, проаналізовано ставлення партії до української 
державності в період Центральної Ради та Гетьману П. 
Скоропадському.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45450  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Велика Ірина Олегівна, Пилипенко Ростислав 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)  Монографія "Гендерні стереотипи у німецькомовному 
рекламному дискурсі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена дослідженню вербалізації гендерних 
стеріотипів на матеріалі німецькомовного рекламного 
дискурсу, розглядаються вербальні і невербальні засоби їх 
об’єктивації. У монографії вперше представлена модель 
комплексного аналізу лінгвістичних і паралінгвістичних засобів 
вербалізації гендерних стереотипів. Монографія становить 
інтерес для широкого кола читачів - лінгвістів, психологів, 
маркетологів, спеціалістів з реклами, соціологів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45451  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Баранов Валерій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних, твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів, розміщених на сайті "www.novoselitsa.com" 
"База даних "Портал Новоселиччини" та дизайн-макет 
сторінок сайту "www.novoselitsa.com"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів, розміщених на сайті "www.novoselitsa.com",  
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складається із бази даних   "Портал Новоселиччини" та дизайн-
макету сторінок сайту "www.novoselitsa.com".  База даних 
містить великий обсяг систематизованої по підрозділах 
інформації про історію, культуру та побут Новоселиччини.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45452  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дубенко Крістіна Сергіївна, Дубенко Юлія Миколаївна, 
Дубенко Сергій Васильович  

 

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 "Проект Graffiti"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект Graffiti" - шоу талантів серед як професійних, так і 
непрофесійних художників, які змагаються в умінні створити 
найбільший складний, вишуканий малюнок у видах і стилях 
Graffiti.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45453  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лапін Андрій Валентинович  
 

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 "Волшебная трубка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "Чарівна трубка" являє собою сатиричний памфлет на 
економічні теорії XIX-XX-го століття "Алама Сміта, марксизм, 
кейнсіанство, монетаризм, маржиналізм, написаний у формі 
пригодницького роману.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45454  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сіренко Наталя Миколаївна, Дубініна Марина Вікторівна, 
Потриваєва Наталя Володимирівна, Бабенко Микола 
Дмитрович, Лугова Ольга Іванівна  

 

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)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік: практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, 
представлений у структурно-логічних схемах, які розкривають 
основоположні принципи і сутність бухгалтерського обліку, 
базові поняття і терміни, та ситуаційні завдання для проведення 
практичних занять і тести для контролю знань, а також 
завдання для виконання контрольних робіт заочної форми 
навчання. Посібник призначений для студентів економічних 
спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів всіх 
рівнів акредитації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45455  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Омельченко 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)  Сценарій першої серії серіалу "Покоряя столицу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це багатосерійний ігровий телевізійний фільм, в кожній серії 
якого висвітлена історія з життя молодого батька і його доньки, 
що мріють підкорити столицю. Побудова новелістична - кожна 
серія являє собою окрему історію. Між собою серії повязані 
головною сюжетною лінією, спільними героями, настроєм та 
місцем дії. Час дії - сьогодення. Жанр - ситком, сімейна комедія.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45456  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коломієць Володимир Анатолійович, Савчук Олег 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)  Літературний твір "Геосоциальная игра "МиниМакс" - новый 
продукт в мировой индустрии развлечений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

МініМакс- online-гра нового покоління, в якій учасник знайде 
все, що забажає: і лотерею, і тоталізатор, і біржові торги, та 
тренінги; перевірить свою удачу, здібності, реакцію і швидкість 
мислення; відчує себе часткою "колективного розуму" - явища, 
здатного дійсно передбачити майбутнє з точністю, що 
перевищує висновки експертів. "Сформуй мінімум - отримай 
максисус", - такий девіз цієї ігри.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45457  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дубіневич Сергій Васильович  
 

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)  Збірник віршів "Все те, що не зміг я словами сказати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів (віршів). Ліричні, драматичні, із філософським 
змістом, які передають духовне світосприйняття в віршованій 
формі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45458  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гунішев Андрій Вікторович  
 

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)  Режисерсько-постановочний сценарій короткометражного 
фільму "Діафільм "ЯЛИНКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська новорічня дитяча версія постановки відомого 
оповідання М.М. Коцюбинського "Ялинка". В новій формі та 
новими засобами розкриває образи головних героїв, новорічних 
свят, світу очима дитини та вічні питання - "батьки-діти", 
"гроші-життя" тощо. Розвиває увагу дитини, активізує процеси 
пізнання, має чітку виховну ідею-мораль та щасливий кінець. 
Для дітей від 1 до 10-12 років.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45459  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гунішев Андрій Вікторович  
 

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)  Режисерсько-постановочний сценарій короткометражного 
фільму-казки "Діафільм "Червона Капелюшка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова авторська постановка відомої дитячої казки "Червона 
Шапочка". В новій формі та новими засобами використання 
фрагментів шедеврів світового живопису та класичної музики 
розкриваються образи головних героїв. Розвиває увагу дитини, 
активізує процеси пізнання. Синтез естетичного та етичного 
виховання. Чітка позитивна мораль та щасливий кінець. Для 
дітей від 1 року. Твір є поглибленою розробкою автором п. 5, 
впр. № 1 власної "Навчально-Інформаційної Культурно-
Просвітницької Програми Розвитку "Український Позитисний 
Діафільм".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45460  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  МАКСТАР (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 "Домофон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45461  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика Кармы. Книга 1. Система полевой 
саморегуляции"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45462  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 5"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45463  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Человек будущего. Первый шаг в будущее"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45464  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Человек будущего. Воспитание родителей. Ответы на 
вопросы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45465  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика Кармы. Книга 2. Чистая карма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45466  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика Кармы. Книга 3. Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45467  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика Кармы. Книга 4. Прикосновение к 
будущему"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45468  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика Кармы. Книга 5. Ответы на вопросы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45469  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
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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 "Диагностика Кармы. Книга 6. Ступени к 
божественному"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45470  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика Кармы. Книга 7. Преодоление 
чувственного счастья"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45471  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика Кармы. Книга 8. Диалог с читателем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45472  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика Кармы. Книга 9. Пособие по выживанию"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45473  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика Кармы. Книга 10. Продолжение диалога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45474  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 
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 "Диагностика Кармы. Книга 11. Завершение диалога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45475  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 
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 "Диагностика Кармы. Книга 12. Жизнь, как взмах 
крыльев бабочки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45476  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика кармы (вторая серия). Опыт выживания. 
Часть 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45477  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика кармы (вторая серия). Опыт выживания. 
Часть 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45478  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика кармы (вторая серия). Опыт выживания. 
Часть 3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45479  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика кармы (вторая серия). Опыт выживания. 
Часть 4"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45480  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Диагностика кармы (вторая серия). Опыт выживания. 
Часть 5"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45481  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45482  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45483  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45484  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корінько Микола Данилович  
 

Повне ім’я або 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 "Навчально-методичний комплекс з 
дисципліни "Організація управлінського обліку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Науковий твір "Навчально-методичний комплекс з навчальної 
дисципліни "Організація управлінського обліку" призначений 
для використання викладачами навчальних учбових закладів 
навчальної дисципліни "Організація управлінського обліку", 
для опанування знаннями студентами вищих навчальних 
закладів IV рівня акредитації з підготовки спеціалістів та 
магістрів за галуззю знань 0305 "Економіка і підприємництво", 
Напрями підготовки - 7.030509 - "Облік і аудит". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45485  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корінько Микола 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)  Навчальний посібник "Навчально-методичний комплекс з 
дисципліни "Управлінський облік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір  "Навчально-методичний комплекс з навчальної 
дисципліни "Управлінський облік" призначений для 
використання викладачами навчальних учбових закладів 
навчальної дисципліни "Управлінський облік", для 
опанування знаннями студентами вищих навчальних закладів 
IV рівня акредитації з підготовки бакалаврів за галуззю знань 
0305 "Економіка і підприємництво", Напрямками підготовки - 
6.030509 - "Облік і аудит". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45486  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Почта Віктор Миколайович, Кравцов Геннадій Семенович, 
Комбаров Олександр Петрович  

 

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)  Технічний опис "Автоматизированная система мониторинга  
потребления энергоносителей "Servic Smart Utility Web" 
("Оборудование АСМЭ "SSUW")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В технічному описі та його додатку "Технологический процесс 
сборки" описана технологія побудови автоматизованих 
бездротових систем Інтернет-моніторингу та управління 
споживанням енергоресурсів "Servic Smart Utility Web 2, 0" на 
базі польового устаткування, що підтримує специфікацію 
ZigBee. Наведено опис і налаштування програмного 
забезпечення, польового обладнання і технологію його 
виготовлення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45487  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  SERGE CURRANSHEE (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 "BACKSTREET SCHMOOZE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45488  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  SERGE CURRANSHEE (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 "SAME O'"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45489  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  SERGE CURRANSHEE (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 "HEY BABЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45490  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  SERGE CURRANSHEE (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 "HEART ON FIRE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45491  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чепелик Оксана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму (52 хв.) "У 
ЗАТИШКУ БІЛИХ АКАЦІЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У фільмі йдеться про нові соціальні умови в нашій країні, які 
викликали зміну стратегій виживання для простої сільської 
сім’ї. На прикладі однієї родини розглядається модель 
сьогоднішнього життя в Україні. Замість заслуженого 
відпочинку дід Іван та баба Степанида боряться за виживання 
своє та родин 5-х своїх дітей. Фільм досліджує особисті 
перспективи відкритих і оптимістичних людей в сьогоднішній 
складній ситуації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45492  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гусєв Вячеслав Олександрович, Мужилко 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)  Стаття "ПАРАДИГМА СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З урахуванням взаємозв’язку концепції сталого розвитку і 
моделі інноваційного розвитку обгрунтовано нововведення 
категоріального-понятійного комплексу "парадигма сталого 
інноваціного розвитку" Парадигма сталого інноваційного 
розвитку розкривається як стійкий соціально-орієнтований 
економічний розвиток, досягнутий на інноваційних засадах 
збалансованого розвитку економіки і людського потенціалу, а 
також за умов врахування гендерного фактору, збереження та 
відновлення екологічної рівноваги, що має відбуватися при 
житті існуючого і наступних поколінь.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45493  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гусєв Вячеслав 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, похідний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інноваційна реструктуризація промислового 
комплексу України у форматі промислової інноваційної 
системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Введено і розкрито за інституціонально-системним підходом 
зміст категоріально-понятійних комплексів: "промислова 
інноваційна система" та "інноваційна реструктуризація". 
Розроблені концептуальні засади формування промислової 
(галузевої) інноваційної системи, як складової національної 
інноваційної системи у галузевому вимірі і засобу проведення 
державної інноваційної, промислової політики у промисловості 
або в інших галузях національної економіки, а також заходів з їх 
інноваційної реструктуризації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45494  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  SERGE CURRANSHEE (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 "IS IT LOVE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45495  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Хівренко Іван 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 "Серія "Апокалипсис" Цифрове зображення, 
комп’ютерна графіка" ("Апокаліпсис")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45496  
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Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Сергєй Николаєвич  
 

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 "Человек будущего. Воспитание родителей. Часть 4"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45497  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рощін Георгій Георгійович, Крилюк Віталій Омелянович, 
Близнюк Микола Дмитрович, Сацик Сергій Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інструкція щодо користування засобами 
аптечки медичної автомобільної" ("Аптечка медична 
автомобільна")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інструкція щодо користування засобами аптечки медичної 
автомобільної містить перелік засобів та їх кількість, що 
входять до переліку автомобільних аптечок АМА-1 та АМА-2. 
Для кожного засобу, що входить до переліку дано короткий 
опис щодо його використання під час надання екстреної 
медичної допомоги постраждалим на догоспітальному етапі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45498  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єршов Володимир Миколайович  
 

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)  Повість "Лик судьбы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45499  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кочевих Ігор Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Росчерк: графика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить характерні малюнки, створені автором за 10 
років графічної творчості в оригінальному стилі "Озчерк", 
який складається з напрямків штрихового, однолінійного та 
сліпого розчерків, а також модифікацій, - що втілено в основних 
розділах художнього видання. У книзі є опис графічного стилю 
та авторської концепції творчості, в т. ч. порівняно з 
мистецтвом, йде також мова про значення персональних 
виставок.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45500  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватна науково-виробнича фірма "ЕКВІДКО" 

 

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 
діагностування технічного стану робочих органів 
вертикального валкового млина - помольних валків та бігової 
доріжки помольної чаші з використанням методів 
параметричної та непараметричної ідентифікації об'єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику діагностування технічного стану робочих 
органів вертикального валкового млина (ВВМ) - помольних 
валків та бігової доріжки помольної чаші, в основу якої 
покладені методи його параметричної (використання метода 
Симою) та непараметричної ідентифікації (використання 
метода Уелча) за перехідною характеристикою, отриманою 
шляхом її вимірювання по каналу "напруга на вході 
електроприводу млина-частота обертання привідного вала 
помольної чаші".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45501  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватна науково-виробнича фірма "ЕКВІДКО" 

 

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 
діагностування технічного стану робочих органів 
вертикального валкового млина - помольних валків та бігової 
доріжки помольної чаші з використанням віброакустичних 
методів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику діагностування технічного стану робочих 
органів вертикального валкового млина (ВВМ) - помольних 
валків та бігової доріжки помольної чаші в основу якої 
покладені метод діагностування робочих органів ВВМ на основі 
вимірювання та аналізу вібраційних характеристик процесу 
розмелювання вугілля.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45502  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Притула Роман 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 "Pro Вектор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє швидко оформити замовлення і розрахувати 
попередню вартість шафи-купе. Забезпечена можливість 
створення за декілька хвилин проекту шафи, що відповідає всім 
потребам клієнта. Візуалізація основної фурнітури дозволяє 
визначити остаточний вигляд проектованої шафи.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45503  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ДОРІС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Биллинговая онлайновая система 
статистики БОСС.V2.0" та настанова по її використанню"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Биллинговая онлайновая система 
статистики БОСС.V2.0" розроблена для реєстрації та обліку 
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абонентів; тарифікації послуг, ведення договорів, розрахунків, 
актів; аналітичних звітів; збору, обробці, зберігання даних про 
надання послу; адміністрірування системи з розділенням 
повноважень; облік абонентів Metro Wi-Fi, модуль авторизації 
абонентів Metro Wi-Fi. Настанова по користуванню містить 
призначення системи, апаратні та програмні вимоги, склад 
системи, функціональність опис інтерфейсу програми.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45504  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Bro Idol (псевдонім), Телєман Галина Іванівна (Jess Gaja)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом пісень "NiBiRu Takes Off!" поп-проекту NiBiRu"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень (поп-альбом)  поп-проекту NiBiRu  під 
назвою"NiBiRu Takes Off!" оп-проекту NiBiRu  складається з 
двох учасників: Олег Мартинов і Галина Телєман, які є 
авторами усієї музики та лірики.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45505  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лук'яненко Сергій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Знак" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дизайн водяного знаку (E-PASS)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45506  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Островська Марія Вікторівна, 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 формування 
онтології на основі повідомлень мікроблогінгу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтелектуальний модуль формування онтології на основі 
повідомлень мікроблогінгу розроблений на мові програмування 
Java з використанням бібліотек RestFB та Twitter4J. Програма 
створює комунікаційне середовище на основі платформ 
мікроблогінгу та формує онтологію в режимі реального часу, 
використовуючи повідомлення, що надходять з мікроблогів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45507  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Поліщук Олексій Дмитрович, 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 підтримки 
прийняття рішень як реакції на зміни в базі знань на основі 
активних фільтрів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтелектуальний модуль підтримки прийняття рішень як 
реакції на зміни в базі знань кіберінфраструктури 
підприємства, на основі активних фільтрів, розроблений на 
мові програмування Java та призначений для допомоги в 
управлінні процесами виробництва на підприємствах при 
реагуванні зміни в режимі реального часу за допомогою 
активних фільтрів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45508  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сологуб Дарія Сергіївна  
 

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)  Повість "Экстремальное одиночество или история об аутизме"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір художнього характеру  "Экстремальное 
одиночество или история об аутизме" - це повість, що описує 
життя декількох поколінь однієї родини, що пройшла складний 
та болючий шлях подолання дитячої хвороби під назвою 
аутизм. В повісті автор розкриває ряд психологічних 
особливостей, які характерні для батьків, чиї діти мають 
відхилення психічного розвитку, а також показує, як вони 
справляються з власними переживаннями, знаходять сенс у 
тому важкому випробуванні, що випало на їх долю. Історія 
героїв цієї повісті - це історія людей, чиє життя розділилось на 
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ДО та ПІСЛЯ діагнозу, це історія сліз та каяття, слабкості та 
внутрішньої сили.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45509  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сологуб Дарія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Корекційно-розвиваюча програма "Дельфін" для батьків та 
дітей з особливими потребами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Корекційно-розвиваюча програма для батьків та дітей з 
особливими потребами "Дельфін" - це навчальна програма, що 
допомагає відновлювати втрачений контакт між батьками та 
дитиною за допомогою вправ у водному середовищі. Її 
особливістю є те, що психологічні прийоми корекції дитячо-
батьківських відносин використовуються у незвичайній формі, 
а саме під час занять у басейні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45510  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сологуб Дарія Сергіївна, Герасименко Валерій 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Авторский тренинг для обычных родителей, а также 
родителей деток с особыми потребностями "Познакомлюсь с 
ребенком заново"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тренінг "Познакомлюсь с ребенком заново"є новітньою 
розробкою в області психології. Чітка структура тренінгу та 
логічність викладу думок поєднані із простою викладу 
матеріалу, що робить його доступним та зрозумілим для 
сприйняття. Його основна ціль - навчити батьків спілкуватися 
зі своїми дітьми не тільки за допомогою слів, а й освоїти мову 
тілесних та емоційних переживань дитиною.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45511  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Середа Володимир Пантелеймонович  
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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)  Брошура "Как на Украине построить социально-справедливое 
общество"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45512  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павленко Вікторія Вікторівна, Цапко Олег Михайлович, 
Буймістер Анатолій Іванович, Клименко Оксана Зіновіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір учбового 
характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Культурологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику висвітлено вектор розвитку культури як цілісний 
історико-культурний процес. При цьому це висвітлення було 
здійснено з максимальним врахуванням останніх досягнень 
сучасної науки в сфері культурології, філософії, етнології, 
політології тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45513  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корж-Ікаєва Таїсія Григорівна, Фещенко Леся Олександрівна, 
Буренко Олег Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Міграційне право"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчення дисципліни спрямовується на формування у 
працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають 
професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад 
працівників МВС України та завданням, які ставляться перед 
міліцією на конкретному етапі розвитку українського 
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суспільства, що передбачає досягнення високого рівня 
підготовки курсантів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45514  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Макарчук Ольга Володимирівна  
 

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 анімаційного фільму "Жуйка" ("Жуйка")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Один день з життя звичайної жуйки.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45515  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Верховський Ігор Леонідович (RAM)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір 
(поезія), складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень та пісенних текстів "Посмотри на этот мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45516  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Подолець Роман Здиславович, Геєць Валерій Михайлович, 
Точилін Віктор Олександрович, Осташко Тамара Олексіївна, 
Скрипниченко Марія Іллівна, Якубовський Микола 
Миколайович, Балакірєва Ольга Миколаївна, Венгер Віталій 
Васильович, Карпов Валерій Михайлович, Лір Віктор Еріхович, 
Лебеда Тетяна Борисівна, Пустовойт Олег Валентинович, 
Черевиков Євген Леонідович, Бурлай Тетяна Вікторівна, 
Волощенко-Холда Лада Юріївна, Дячук Олександр 
Анатолійович, Князєв Святослав Ігоревич, Місютіна Вікторія 
Іванівна, Мусіна Людмила Абдрахманівна, Олефір Володимир 
Костянтинович, Серебренніков Богдан Сергійович, 
Трипольська Галина Сергіївна, Черниш Ірина Володимирівна  

 

 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук 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)  Твір наукового характеру "Звіт з науково-дослідної роботи 
"Створення інформаційно-аналітичної підсистеми 
стратегічного планування для формування прогнозного 
енергетичного балансу: організаційно-економічні механізми 
впровадження та функціонування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформовано науково-методичне забезпечення для процесу 
стратегічного планування в ПЕК та прогнозування 
енергетичного балансу, що включає методичні рекомендації 
щодо організації системи стратегічного планування та 
управління в енергетиці, а також порядку формування, 
інформаційного забезпечення, аналізу та представлення 
прогнозного енергетичного балансу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45517  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Копилова Альбіна Леонідівна  
 

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 "Ожидание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45518  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Копилова Альбіна Леонідівна  
 

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 "Кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45519  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Слотвінський Володимир Маркович, Гречківська Наталія 
Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інформаційна система 
"Профілактичні медичні огляди" ("ІС "ПМО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45520  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Соловйов Віктор 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 "Система ідентифікації апаратури 
аудіозапису "Фрактал"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп`ютерна програма призначена для рішення задачі 
автоматичної ідентифікації цифрової апаратури аудіозапису по 
статистичним характеристикам аудіоданих аудіофайлу, який 
створено на цій апаратурі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45521  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Співаковський Володимир Михайлович  
 

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)  Збірник творів "ЩОДЕННИК КИЇВСЬКОГО 
ПЕРШОКЛАСНИКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів "ЩОДЕННИК КИЇВСЬКОГО 
ПЕРШОКЛАСНИКА" створений для спілкування учня, 
батьків і вчителів. Розширює кругозір та ерудицію учня, 
розвиває образне мислення дитини, естетично її виховує.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45522  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коваль Сергій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Тем, кто услышит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45523  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сторчак Іван Іванович, Тупіков Борис Тихонович, Федорістова 
Адель Олександрівна, Ситнік Артем Андрійович, Кірін 
Вячеслав Микитович, Макаров Сергій Валерійович, 
Булатніков Олександр Анатолійович, Столяр Олег Петрович, 
Бузіннік Віктор Нестерович, Галанін Олександр Миколайович, 
Мельник Володимир Борисович, Бондик Олександр Федорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Донецький науково-дослідний 
вугільний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Блок підпірного тумбового кріплення для 
охорони пластових підготовчих виробок на великих глибинах 
розробки - БОПВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Об'єкт авторського права відноситься до гірничо-шахтного 
обладнання, а конкретно до конструкції піддатливого із 
дерев'яних опорних стойок блоку, призначеного для 
викладнення на кільцевій ділянці лави у вигляді 
обгороджуючих підпірних високонесучих піддатливих тумб в 
цілях забезпечення стійкого підтримання підготовчих виробок 
та їх можливого повторного використання за очисним вибоєм.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45524  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Нефьодов Олександр Олександрович, Мамчур Віталій 
Йосипович, Опришко Валентина 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 "Спазмоанальгетики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Нефедов А.А. Спазмальгетики / А.А. Нефедов, В.Й. Мамчур, 
В.И. Опрышко. - Днепропетровск: изд-во "Свидлер А.Л.", 2012 - 
180 с. 

 

Анотація   

У монографії викладені сучасні уявлення про класифікацію, 
механізми дії, застосування у клініці спазмолітичних 
лікарських засобів, а також перспективи створення нових 
високоефективних комбінацій лікарських препаратів, 
спрямованих на раціональну фармакотерапію спастичних 
станів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45525  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галавська Людмила Євгеніївна, Боброва Світлана Юріївна, 
Будишевська Марія Олегівна  

 

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 пошуку оптимального розв’язку 
"Прогнозування параметрів структури та властивостей 
бікомпонентного трикотажу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє в автоматичному режимі визначити 
параметри режиму в’язання для виготовлення 
біокомпонентного кулірного трикотажу футерованого 
переплетення із заздалегідь заданими властивостями, що 
виробляється на однофонтурній круглов’язальній машині, і 
дозволяє із багатьох запропонованих рішень вибрати 
найкращий (оптимальний), що задовольняє прийнятим 
обмеженням на показники якості трикотажу та технологічні 
параметри роботи в’язального обладнання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45526  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Сергій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій ігрового повнометражного комедійного 
фільму "Третьи лица"   

 

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45527  



 

 
62

Дата реєстрації авторського права  07.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тужанський Андрій Владиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Из тысяч созвездий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45528  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тужанський Андрій Владиславович  
 

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 "Из тысяч созвездий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45529  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лад Нечипоренко (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру, 
похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "ДАЖБОЖІ ЗАПОВІТИ УКРАЇНИ - РУСИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "ДАЖБОЖІ ЗАПОВІТИ УКРАЇНИ - РУСИ" відображає 
величний Світогляд та Історію Праукраїни на її вічних 
автохтонних землях навколо Причорномор’я й великого 
Триріччя Дніпра, Божої ріки (П. Буг) і Дністра, у межах яких 
зародилась УКРА-ІНДО-ЄВРОПЕЙСЬКА метацивілізація 
АТЛАНТИДА - Руси-Оріяна ( Су-Ра-жія) - Руси - Троя- Рус (и)- 
колань - Галунь в 300 городів, Києва - Руси, тобто УКРАЇНИ-
Руси як пуп ареалу білої європейської людини і потенціал 
світової духовності, Віри в "однобожжя", як Єдиного цілого 
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Патара Діяєс і Матері Ра-Марени - Абсолютної Істини - 
Дажбога зі Святою Трійцею і символом віри 1+=3.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45530  
 

Дата реєстрації авторського права  07.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Краснопольський Ігор Борисович  
 

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 прозовий твір "Ваш свадебный координатор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це простий і зручний посібник з організації весілля. Автор 
зрозумілою та простою мовою дає відповіді на запитання, що 
виникають при підготовці, оганізації та проведенню весільного 
дня. Ділиться досвідом проведення більше тисячі весіль 
Україні, Росії, Білорусії, Європи та Ізраїлю. У книзі зібрано 
досвід кращих фахівців event- індустрії. По цій книжці ви 
зможете самостійно підготувати свято, уникнувши багатьох 
помилок і курйозів, або підготуватися до зустрічі з 
профісіоналами.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45531  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Северин Денис Сергійович (CE-Cart Team)  
 

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 "CE-Cart"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45532  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Трокалюк Александр (Trocaliuc Alexandr)  
 

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 "Программный антивирусный 
комплекс New Power AV для OC Windows"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45533  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Харченко Анастасія Олексіївна  
 

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 короткометражного документального фільму 
"Бекендор"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рибалка і виноробство - основні заняття мешканців поселення 
Бекендор, що розташоване уздовж Дніпровського лиману. А 
осінь і весна - найважливіші періоди їхнього життя. Мужні 
сміливі характери селян, важка праця... й головний герой -
старий рибалка, що пам’ятає не одне покоління родини й знає 
багато чого з історії цього поселення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45534  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чепік Катерина 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)  Літературний сценарій до анімаційного фільму "Вихід"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основою сценарію є абсурдна історія про те, як можна знайти 
вихід, коли немає ні вікон ні дверей, і коли усі можливі лазівки 
зникають.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45535  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гоян Станіслав Олександрович  
 

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)  Збірка пісень "Танець"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45536  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Біла Наталя 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 "Внучка Деда Мороза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45537  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Біла Наталя 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)  Новела "Весна в которой все месяцы названы его именем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45538  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дунаєва, Вікторівна, Спіца (псевдонім), Жигалов Антон 
Костянтинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Тест на 
выраженность фило- и эротофобии (ФЭТ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Представлений  тест-опитувальник складається з 35 питань, які 
стосуються інтимного боку життя людини. Його автори 
переслідували мету створити тест, який давав би змогу виявити 
такі фобії як філофобія та ерофобія, які є доволі 
розповсюдженими у сучасному світі. Даний тест найбільш 
ефективно використовувати при індивідуальній 
психодіагностиці, але можливе й групове тестування.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45539  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 
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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інфляція - каталізатор економічного прогресу"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

З метою вдосконалення економічної сфери виробництва, 
автором запропонована нова теорія економічного прогресу з 
заголовною назвою "Інфляція -каталізатор економічного 
прогресу".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45540  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Долгушева Зоя Іллівна  
 
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 "Воспоминания севастопольской девчонки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Справжні спогади жительки міста про життя в Севастополі. У 
книгу входять спогади про життя до війни, про війну в місті 
Севастополі й про війну на Україні, куди була вивезена 
німцями із Севастополя сім’я автора.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45541  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ізмалков Денис Віталійович, Стазілов Сергій Віталійович, 
Тесленко Дмитро Володимирович  

 
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 "SchoolMessenger"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення створене з метою інформування осіб, 
які зацікавлені у моніторингу успішності учнів навчальних 
закладів. У повідомленнях наводяться оцінки учнів, отримані 
під час навчання, їх пропуски навчальних занять, а також 
домашні завдання, які надсилаються через смс повідомлення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45542  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Осадчий Вячеслав Володимирович, Круглик Владислав 
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)  Книга "Основи розробки веб-додатків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета посібника - сформувати базисні компетенції з розробки 
веб-додатків та користування інструментами розробки. 
Посібник розкриває особливості професійної діяльності 
розробника. Викладаються основні етапи організації процесу 
розробки, використання системи керування контентом, веб-
фреймворків. Призначено для студентів і викладачів ВНЗ.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45543  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Катерина Чуприна (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)  Текст пісні "Необачний Джміль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений текст дитячої пісні для виконання з участю 
дитячого хору. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45544  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Погодаєв Сергій Євгенович  
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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 "Розширена концепція маркетинг-мікс для 
маркетингу товарів, робіт і послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано необхідність розширення існуючих моделей 
маркетинг-мікс "4Р" для товарів і "7Р" для послуг на базі 
відкриття маркетингу робіт. Досліджено фактори поняття 
проекту робіт, що підконтрольні фахівцям з маркетингу. 
Винайдено нові елементи маркетингового комплексу для робіт: 
восьмий елемент "період часу" (Period of Time) і дев’ятий 
"умови платежу" (Payment Terms). Запропоновано розширену 
концепцію "9Р" маркетинг-мікс для маркетингу товарів, робіт і 
послуг.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45545  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Федоренко Євген Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СіЕс Інтегра" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Робоче місце співробітника банку 
JetB2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Робоче місце співробітника банку 
JetD2" призначена для виконання операцій в Автоматизованій 
банківській системі Б2 з використанням веб-інтерфейса і 
орієнтована на користувачів- співробітників банку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45546  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Назарець Михайло 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)  Збірка пісень "Невідправлений лист"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений текст дитячої пісні для виконання з участю 
дитячого хору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45547  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Машевський Олександр Альфредович, Соболєвська Світлана 
Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мелодії життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45548  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Машевський Олександр Альфредович, Соболєвська Світлана 
Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Добрая книга детства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45549  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бондаренко Володимир Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Електронні архіви 
України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "FOLIUM"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

FOLIUM - комп’ютерна програма (програмний продукт), 
призначена для зберігання та використання оцифрованих 
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документів. Документи зберігаються в PDF форматі та мають 
індивідуальний опис за ключовими елементами. Основні 
функції програми: пошук документів за ключовими 
елементами, відображення/перегляд документів, можливість їх 
редагувати та додавання нових документів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45550  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Артеменко Оксана 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 повнометражного фільму "Душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковці винайшли унікальну регенеруючу речовину, за 
допомогою якої створили новий ідеальний світ і нових 
щасливих людей. Але вони забули про головне: можна 
відтворити все, окрім душі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45551  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Артеменко Марина 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 "Не менше 50 кг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головна героїня Олеся мріє набрати вагу 50 кілограм для того 
щоб самостійно підійматися на роботу у ліфті, який не піднімає 
менше 50 кг.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45552  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Артеменко Марина Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка сценаріїв "Кіносценарії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка, що складається з 21 оригінального кіносценарію.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45553  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Артеменко Марина Сергіївна, Артеменко Оксана Сергіївна, 
Будівська Тетяна Володимирівна, Мішиєв Валерій 
В’ячеславович, Джусь Ярослав Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний відеофільм "Тімка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Безпритульний хлопчик Тімка випадково потрапляє до 
філармонії, де відкриває для себе прекрасний світ музики.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45554  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотарьов 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)  Скульптура "Роза вітрів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптурна композиція "Роза вітрів" була представлена в 
контексті фестивалю сучасної скульптури IcyivSculptore Project 
в ботанічному саду ім. Нрушка м. Київ. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45555  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотарьов 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)  Скульптура "Рух супрематизму"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Скульптурна композиція  "Рух супрематизму" виставлена в м. 
Києві, т.ц. Більшовик, ст. м. Шулявська, Розмір - 4,5 м., 
матеріал - метал, бетон. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45556  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотарьов 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)  Скульптура "Груша"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптурна композиція "Груша виставлена в м. Києві, 
Дарницький район, парк "Позняки". Висота - 4 метри. 
Матеріал - нержавіюча сталь. Експонується в комплекті з 
фонтаном світломузичним. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45557  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Нікітюк Марися Юріївна  
 

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 короткометражного фільму "Алкоголічка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45558  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Нікітюк Марися Юріївна  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Свині"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45559  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Хоменко Марина Михайлівна  
 

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 "А Крым, как золото под солнцем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45560  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горлова Аліна Едуардівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Перший крок у хмарах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45561  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ільясова Анжеліка Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Продюсер" (для настільної гри)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45562  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”   Онисько Ігор Богданович  
 

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 "Остання доросла казка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При дворі Короля живуть персонажі з різних казок. І, здавалось 
би, все в них добре. Але кожної ночі до маленької принцеси в 
сон приходить Блазень. Він розказує їй справжні історії казок і 
відкриває таємницю, яку приховує від неї батько. Всі герої 
вистави ніби перенесені в реальне життя - їх використовують в 
рекламі, ними маніпулюють, вони піддаються наказу Короля, 
який вирішив таким чином хоч якось нагадувати людям, що 
вони існують.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45563  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сірик Тамара 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)  Книга "КТО НАЛОЖИЛ ТАБУ НА РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сірик Т.Л.  "КТО НАЛОЖИЛ ТАБУ НА РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА 
?" - Полтава: "СТЛ-Книга", 2012: для загального 
користування, для викладачів та студентів вищих навчальних 
закладів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45564  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Халолей Михайло Іванович  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Віддалене керування павільйоном 
телескопа АФУ-75М" ("Дах")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму написано для керованого через мережу LAN або WAN 
контролера дистанційного вмикання, вимикання й моніторингу 
стану всіх механізмів й апаратури, що входять до складу 
павільйону.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45565  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мартинов Максим Вадимович  
 

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 "Програма формування масиву даних 
для створення зоряного каталогу" ("wxDev")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прогама "wxDev" призначається для автоматизації обробки 
файлів, отриманих деякими програмами астрономічної 
редукції.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45566  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мажаєв Олександр Ернестович  
 

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 "Система пошуку друкованих видань в 
бібліотеці Миколаївської астрономічної обсерваторії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система пошуку друкованих видань в бібліотеці Миколаївської 
астрономічної обсерваторії (МАО) дозволяє користувачу 
проводити онлайновий пошук наявних карток у вигляді 
текстової та/або графічної інформації за допомогою ключових 
слів або точної фрази та веб інтерфейсу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45567  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Ототожнення зір на попередньо 
оброблених сканованих зображеннях фотопластинок та 
отримання координат зареєстрованих об’єктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт забезпечує проведення ототожнення по 
астрометричним каталогам та подальшу обробку координат 
зірок, отриманих після первинної обробки сканованих 
зображень фотопластинок в пакеті MIDAS/RAMAFOT. 
Підтримується робота в OC Windows в інтерактивному та 
пакетному режимі з широкими полями зображень (до 10*10), що 
включають до 20000 об’єктів та квадратний градус. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45568  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

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 "STADIUM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "Stadium" - сучасний авторський музичний твір без 
тексту.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45569  
 
Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

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

Твір" Barcelona" - сучасна авторська, англомовна, 
танцювальна пісня.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45570  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I CAN`T STOP"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "I can`t stop" - сучасна авторська, англомовна, 
танцювальна пісня.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45571  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "LAST NIGHT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "Last nignt" - сучасна авторська, англомовна, танювальна 
пісня.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45572  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "GAME OVER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "Game over" - сучасна авторська, англомовна, 
танцювальна пісня.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45573  
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Дата реєстрації авторського права  11.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Скрипниченко Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра Deadvide"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45574  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мурований Вадим Жоржович, Лірник Антон Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Малина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45575  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Заверуха Едуард Анатолійович, Костюк Вадим Миколайович, 
Монт Ростислав Олегович, Полюхович Олександр Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль для обміну даними з 
комп'ютерною програмою "Система електронної взаємодії 
органів виконавчої влади "Автоматизований кур'єр 
організаційно-розпорядчих документів" ("АКОРД")" ("МОД-
А")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45576  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Франціан Тетяна Олексіївна, Бохонько Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Жить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45577  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зайцев Олександр Євгенович, Наталуха Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватний професійно-технічний навчальний заклад 
"Науково-методичний центр інформаційних технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Екстрена медична допомога - 
догоспітальний етап"  ("Екстрена медична допомога")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45578  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Обухов Віталій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Надання 
соціальних послуг  із санаторно-курортного оздоровлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підтримки забезпечення 
застрахованих осіб.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45579  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Обухов Віталій Леонідович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Соціальне 
страхування  та облік єдиного соціального внеску"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підтримки здійснення 
загальнообов'язкового державного соціального страхування.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45580  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Клімов Андрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Легенди про Короля Артура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасний літературний переказ епосу Т. Мелорі (ЧV ст.), 
зроблений чудовим письменником А.А. Клімовим.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45581  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Свірко Світлана Володимирівна, Кондратюк Ірина 
Олександрівна  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Облік виконання бюджетів в органах 
державної казначейської служби України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник з курсу "Облік використання бюджетних 
коштів в органах Державного казначейства України" 
призначений для поглиблення професійної підготовки фахівців-
обліковців сектору загально державного управління та 
складений відповідно до тимчасового плану дисципліни.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45582  
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Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Юркевич Оксана Миколаївна, Шевченко Ольга Георгіївна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науковго характеру "Навчально-
методичний комплекс "Портфельне інвестування: збірник 
тренінгових завдань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальне видання "Портфельне інвестування: збірник 
тренінгових завдань" є потрібним для покращення якості 
навчально-методичного забезпечення підготовки студентів 
фінансово-економічних спеціальностей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45583  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Щербина Ольга Володимирівна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Менеджмент: презентаційний курс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику в структурно-логічній формі 
викладено теоретичні та прикладні аспекти сучасної науки про 
управління організаціями.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45584  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Островська Ольга Анатоліївна, Соколова Ольга Борисівна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Управління фінансовою санацією 
підприємства: практикум"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику наведено задачі, тестові завдання й 
тренінги з дисципліни "Управління фінансовою санацією 
підприємства".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45585  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Петрова Ірина Леонідівна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Стратегічне управління людськими 
ресурсами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стратегічне управління людськими ресурсами організації 
формується як новий етап розвитку управління персоналам, 
враховуючи далекоглядний прогноз її майбутнього.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45586  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тітенко Лариса Анатоліївна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Діловодство з використанням 
комп'ютерної техніки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику розкриваються сучасні вимоги до 
складання та оформлення різних видів службових документів за 
чинними стандартами, зокрема ДСТУ 4163-2003 та іншими 
нормативними та методичними документами.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45587  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Примостка Людмила Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 
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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 "Підручник 
"Фінансовий менеджмент у банку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45588  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дробаха Анатолій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Системи 
криптографічного захисту "Криптософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Копм'ютерна програма "Програмний комплекс 
криптографічного захисту інформації "Cisco UVPN-ZAS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Програмний комплекс 
криптографічного захисту інформації "Cisco UVPN-ZAS" 
призначена для забезпечення конфіденційності та цілісності 
інформації, яка передається в ІР-мережах" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45589  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гончаров Володимир Максимович, Кирич Едуард Ілліч  
 

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 анімаційного фільму "Літа мої..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Марія Примаченко є одна з всесвітньо відомих українських 
художників, які працювали в манері народного живопису.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45590  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Крутов Василь Васильович  
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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)  Науково-навчальний твір "Основы развития сознания и 
управления мышлением. Спецкурс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спецкурс ставить за мету надати студентам інформацію про 
новітні розробки в галузі філософії та природознавства стосовно 
місця і ролі людини у Всесвіті.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45591  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гайдучик Святослав Іванович (S.DANKO), Ньюкирк Тетяна 
Василівна  (ALKORA, Tetyana V Newkirk)  

 

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 "STOP"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку входять наступні пісні: „Better tomorrow”, „Stop”, 
„Make me happy”.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45592  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Райнветер Юлія 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)  Кіносценарій короткометражного фільму "37 годин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Під час відпустки у Криму із звичайною сім'єю трапляється 
нещастя - голова сім'ї Олег помирає.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45593  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Цілик Ірина Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



 

 
85

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Помин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Героїня фільму їде на старий хутір, аби завершити справи з 
продажу дідової хати, і несподівано для себе знаходить там деякі 
відповіді на власні життєві питання...  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45594  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Головинський Максим Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Нонконформист обязан умереть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45595  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сенцов Олег Генадійович  
 

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 ігрового фільму "Гамер" ("Гамер")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Косс живе в місті. Косс їздить в трамваї. Косс не платить за 
проїзд і звично конфліктує з кондуктором.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45596  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мужук Леонід Петрович  
 

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 документального фільму "Дніпровська балада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45597  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ходжашвілі Ольга Георгіївна  
 

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 "Олексій Курилко: земля 
обертається зі скрипом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45598  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кизименко Олександр Володимирович (Прокофьев)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру " 
Коммерческий проект "ЛР - №1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45599  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Каріна Багратіон"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45600  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Разумовський Костянтин Веніамінович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Основы философской концепции "Славянский синтез. 
Информативность организма человека. Интеллектуальный 
аппарат человека. Славянская доктрина здоровья"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45601  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гриценко Ярослав 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 "Транслітерація арабського тексту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Транслітерація арабського тексту" 
дозволяє здійснювати транслітерацію арабського тексту різного 
обсягу: від одного слова до текстів великих обсягів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45602  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лесьо Наталія Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з осбмеженою відповідальністю "АРХІТЕКТУРНА 
МАЙСТЕРНЯ ЕКОДАР" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний проект "Проект трьохповерхового житлового 
будинку з мансардою. Тип 1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Архітектурний проект "Проект трьохповерхового будинку з 
мансардою. Тип 1" - це проект трьохповерхового 
багатоквартирного житлового будинку з мансардним поверхом, 
який може бути виконаний у варіанті в двохповерховому з 
мансардним поверхом та чотириповерховим. Зовнішні стіни - 
залізобетонні панелі з внутрішнім утепленням. Приміщення 
житлового будинку мають водопровід, каналізацію, 
електроенергію. Санвузли мають каналізацію, гарячу та 
холодну воду, освітлення, вентиляційні канали.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45603  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кисилевська Альона Юріївна, Нікіпелова Олена Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони 
здоров'я 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 "Метод 
кваліметричного оцінювання якості організації відпуску 
процедур з використанням лікувальних вод"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сутність методу кваліметричного оцінювання якості організації 
відпуску процедур з використанням  лікувальних вод 
заключається  в розрахунку комплексного показника якості 
організації відпуску процедур з використанням лікувальних 
вод, який є середньоарифметичним зваженим одиничних 
показників з урахуванням їх коефіцієнтів вагомості. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45604  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гуляєва Марина 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 "Протокол тромболітичної терапії при гострому 
ішемічному інсульті (догоспітальний та госпітальний етап)" 
("Протокол ТЛТ при гострому ішемічному інсульті")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено регламентуючий неохідні дії документ - протокол 
надання медичної допомоги пацієнтам з гострим ішемічним 
інсультом, що перебувають у періоді "вікна терапевтичних 
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можливостей" для забезпечення проведення тромболітичного 
лікування при гострому ішемічному інсульті на 
догоспітальному та госпітальному етапах надання медичної 
допомоги.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45605  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гуляєва Марина Віталіївна, Яворська Валентина Олексіївна, 
Бондарь Оксана Борисівна, Гребенюк Ганна Віталіївна, Гуляєв 
Дмитро Валерійович, Костюківська Ганна Євгеніївна, Першина 
Юлія Вікторівна, Пилипенко Максим Миколайович, Рогова 
Олена Геннадіївна, Самосюк Наталія Іванівна, Тріщинська 
Марина Анатоліївна, Фломін Юрій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація 
боротьби з інсультом" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Адаптована клінічна настанова "Сучасні 
принципи діагностики та лікування хворих із гострим 
ішемічним інсультом та ТІА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Публікації міжнародних стандартів та клінічних рекомендацій 
останніх років, які мають високі рівні доказовості, стали 
передумовою написання представлених адаптованих клінічних 
настанов.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45606  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Борова Лариса 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)  Малюнок календаря "Капуста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модель являє собою коло, поділене радіусами на 12 частин з 
позначенням місяців.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45607  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шеховцов Володимир Дмитрович, Климов Олексій Олегович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоматизовані 
системи керування і обслуговування" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник комп'ютерних програм "Автоматичне формування 
команди на друк проїзних документів на основі обробки штрих-
коду для АРМа квиткового касира"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник комп'ютерних програм "Автоматичне формування 
команди на друк проїзних документів на основі обробки штрих-
коду для АРМа квиткового касира"  призначена для : 
удосконалення технології видачі квитковим касиром проїзних 
документів, що оформлені через мережу Інтернет, на основі 
сканування штрих - коду з бланка замовлення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45608  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овсєєв Олександр Михайлович  
 

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 "FRANCAIS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45609  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ілясова Аліна Григорівна, Коваленко Віктор Володимирович  
 

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 "Deja vu"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45610  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Добровольський Георій Миколайович  
 

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 "Парадоксы ХХ века в России"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладена історія ХХ століття в Росії та Радянському Союзі  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45611  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кузьміна Клариса Іванівна, Сьомик Тетяна Михайлівна, 
Андон Тетяна Андріївна, Селезньова Ніна 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 "Интеллектуализация дружественного интерфейса 
электронной библиотеки на основе психофизиологических 
знаний о человеке"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто можливість інтелектуалізації дружнього інтерфейсу 
електронної бібліотеки (ДІЕБ) на базі соціопсихофізіологічних 
знань про структуру особистості користувача та його 
функціональний стан.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45612  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шепотько Лев Євгенович  
 

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 "videonet"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45613  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванюк Олександр Анатолійович (Alessandro Remi)  
 
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)  Літературно-художній твір "Казка про каченя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перед Вами казка у віршах за мотивами безсмертного твору 
Г.Х.Андерсена "Гадке каченя".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45614  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Битяк Юрій Прокопович, Тацій Василь Якович, Гаращук 
Володимир Миколайович, Зуй Валентина Василівна, Писаренко 
Надія Борисівна, Мартиновський Володимир Володимирович, 
Іванов Станіслав Миколайович, Карасюк Володимир 
Васильович, Глинянський Сергій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних "НЕІК з Адміністративного права" призначена для 
підтримки навчальної діяльності дозволяє організувати 
навчання шляхом зручного та комплексного викладення 
учбового матеріалу навчальної дисципліни у певному порядку з 
урахуванням вимог кредитно-модульної системи, проводити 
інтерактивне тестування знань студентів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45615  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бабік Андрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Ангел-Хранитель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45616  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кочеткова Ольга Миколаївна  
 

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 "Нежность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45617  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир 
Павлович, Дерпак Юрій Іванович, Дрейс Юрій Олександрович, 
Нечипорук Віталій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс візуалізації 
процесів забезпечення конфіденційності даних в ІТС з клієнт-
серверною організацією зв'язку при використанні алгоритму 
симетричного шифрування Triple Data Encryption Standаrd"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс являє собою повноцінний програмний 
продукт з клієнт-серверною організацією зв'язку, має модульну 
структуру.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45618  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир 
Павлович, Шелуха Олексій Олегович, Дрейс Юрій 
Олександрович, Щербина Володимир Порфирійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс візуалізації 
процесів забезпечення автентичності даних в інформаційно-
телекомунікаційних системах та мережах з використанням 
функції хешування RIPEMD-160 та алгоритму електронного 
цифрового підпису DSA"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс являє собою повноцінний програмний 
продукт з клієнтсерверною організацією зв'язку, має модульну 
структуру та складається з двох взаємозалежних підпрограм.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45619  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир 
Павлович, Краснюк Світлана Ігорівна, Дрейс Юрій 
Олександрович, Нечипорук Віталій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс візуалізації 
процесів забезпечення конфіденційності даних в ІТС з клієнт-
серверною організацією зв'яку при використанні алгоритму 
симетричного шифрування Data Encryption Standard"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс являє собою повноцінний програмний 
продукт з клієнт-серверною організацією зв'язку, має модульну 
структуру.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45620  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир 
Павлович, Гончар Олексій Ігорович, Дрейс Юрій 
Олександрович, Охріменко Андрій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмий комплекс візуалізації 
процесів забезпечення автентичності даних в ІТС з 
використанням стандарту електронного цифрового підпису 
ГОСТ Р 34.10-2001"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс являє собою повноцінний програмний 
продукт з клієнт-серверною організацією зв'язку, має модульну 
структуру та складається з трьох взаємозалежних підпрограм 
сервера, клієнта, клієнта-злочинця.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45621  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Артамонов Євген Борисович, Бондар Олена Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Телефонний довідник Національного 
авіаційного університета онлайн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє через мережу інтернет 
отримати доступ до телефонного довідника НАУ.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45622  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тітов Геннадій 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)  Роман "Три сторони медалі". Частина перша "Аверс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Глави твору поділяються на дві категорії.   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45623  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чечель Олексій Олексійович  
 

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 творів "Дизайн фірмового стилю компанії "QP 
ONLINE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дизайн фірмового стилю компанії "QP ONLINE"  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45624  
 
Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шиманська Юлія Петрівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважального телевізійного проекту з елементами 
реаліті-шоу "Научите меня жить"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45625  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шиманська Юлія Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважального телевізійного проекту з елементами 
реаліті-шоу "Альо, директор?!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45626  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Скрипник Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Любовь и смерть: Королева Марго. Графиня де 
Монсоро. Сорок пять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45627  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Головко Денис Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет ресурс a-s.in.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект направлений на комплексне управління навчальним 
процесом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45628  
 

Дата реєстрації авторського права  13.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  S.ANDRON (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 "НАДІЯ МАЄ БУТИ. РОМАН У СТИЛІ 
ПЕЧВОРК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман розповідає про життя чотирьох дівчат, долі яких 
складались дуже по-різному, але були пов'язані поміж собою.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45629  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ібраімова Марина Василівна  
 

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)  Проект "ТЕНІС навчальна програма для дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю" 
("ТЕНІС навчальна програма")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна програма з ТЕНІСУ для навчальних закладів 
різного рівня.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45630  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шефір Борис Нахманович, Шефір Сергій Нахманович, 
Зеленський Володимир Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія Квартал - 
95" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Общий сценарий телевизионного 
юмористического шоу "Воскресенье с Кварталом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45631  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шефір Борис Нахманович, Шефір Сергій Нахманович, 
Зеленський Володимир Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія Квартал - 
95" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Общий сценарий телевизионной 
развлекательной программы "Украина, вставай!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45632  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зеленський Володимир Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Общий сценарий многосерийного фильма 
"Сваты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45633  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зеленський Володимир 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 твір "Общий сценарий телевизионного 
развлекательного шоу  "Вечерний Киев"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45634  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зеленський Володимир Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Общий сценарий юмористического шоу 
"Вечерний Квартал"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45635  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зеленський Володимир Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Общий сценарий юмористического шоу 
"Бойцовский Клуб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45636  
 

Дата реєстрації авторського права  14.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рукавіцин 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 у двох томах "Финансовые и кредитные 
учреждения Украины конца ХIХ начала ХХ века"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії вперше наведено систематизацію фінансово-
кредитних установ України кінця ХІХ - початку ХХ ст.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45637  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сіваков Леонід Михайлович, Сіваков 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)  Літературний твір "Описание проекта "ИНО-ПАРК" 
("ALIEN'S PARK")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тематичний парк являє собою світ розваг для людей будь-якого 
віку і немає аналогів у світі. Це космічний центр, який захоплює 
відвідувача і уносить його з повсякденності до загадкового світу 
фантазій про майбутнє - космічні кораблі, інопланетяни, іно-
флора, іно-тварини і т.п.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45638  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Балялін Юрій Юхимович  
 

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 "Краткая незаконченная история моей отчизны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45639  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павленко Вадим Юрійович  
 

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 "Киев мой - Киев твой"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45640  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Насиленко Євгеній Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "В этом городе ты один"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45641  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Насиленко Євгеній Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Шаг за край"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45642  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Насиленко Євгеній Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ангел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45643  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Насиленко Євгеній Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Будь человеком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45644  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Насиленко Євгеній Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Космонавт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45645  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Насиленко Євгеній Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мир еще не сошел с ума"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45646  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Левітов Аллан Миколайович, Орлов Роман Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій телепередачі  (скетч-ком) "Хочу замуж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сім дівчин із різних міст України мріють вийти заміж, але із-за 
особливостей характерів, потрапляють в комедійні ситуції 
замість романтичних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45647  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Трусов Олег Васильович  
 

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 "Философия жизни в катренах"  (три части)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45648  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фомін Єгор Віталійович  
 

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 "Female"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45649  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Строітелев Станіслав Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій  "Крысиные бега III"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Ілюстраціїї "Крысиные бега III" представляють собою 
оригінальні зображення пацюка при різних його емоційних 
станах у кольорових та чорно-білих рішеннях.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45650  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мороз Євген Валерійович  
 

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 "Мистецтво ділового 
спілкування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45651  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Строітелев Станіслав 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)  Опис правил гри "Крысиные бега III"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У брошурі розкриті правила гри  "Крысиные бега III".  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45652  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шубік Ігор Юрійович  
 

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 "Сижу я долго без Интернета..."   
 

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45653  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шубік Ігор Юрійович  
 

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 "Я сегодня не такой, как вчера..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45654  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шубік Ігор Юрійович  
 

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 "Монолог курильщика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45655  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Строітелев Станіслав Віталійович  
 

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)  Художнє оформлення ігрового поля для гри  "Крысиные бега 
III" (варіанти)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У брошурі надані ігрові поля гри "Крысиные бега III".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45656  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мелаш Валентина Дмитрівна, Молодиченко Валентин 
Вікторович, Олексенко Тетяна Давидівна  

 

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)  Навчальний посібник "Безперервна екологічна освіта: теорія і 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлені суспільно-історичні 
передумови виникнення й розвитку екологічної освітньої 
парадигми та науково-методичне забезпечення безперервної 
екологічної освіти в системі ДНЗ - ЗНЗ.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45657  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Балоніна Ганна Григоріївна (Балонина Анна Григорьевна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Художественные стенды из пластика и 
картона для школьных и дошкольных учреждений РФ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення для художніх стендів з пластику та картону для 
оформлення шкільних та дошкільних установ РФ. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45658  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мелаш Валентина Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник навчальних програм "Екологічна освіта для сталого 
розвитку" для вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірника входять п'ять програм для студентів різних 
освітньо-кваліфікаційних рівнів  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45659  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шаповалов Валерій Володимирович, Шаповалов Валентин 
Валерійович, Шаповалова Вікторія Олексіївна, Галацан 
Олександр Вікторович, Васіна Юлія Володимирівна, Малініна 
Наталя Геннадіївна, Радіонова Вікторія Олександрівна, 
Курижева Оксана Олександрівна, Омельченко Володимир 
Олександрович, Лебедєва Тетяна Олександрівна, Мовсісян 
Аліна Гарушівна  

 

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)  Брошура "Уніфіковані програми з фармацевтичного та 
медичного права (фармацевтичного, медичного законодавства, 
судової фармації та доказової фармації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання містить уніфіковані програми з фармацевтичного та 
медичного права, фармацевтичного законодавства, судової 
фармації та доказової фармації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45660  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шаповалов Валерій Володимирович, Васіна Юлія 
Володимирівна, Шаповалова Вікторія Олексіївна, Омельченко 
Володимир 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)  Брошура "Доказова фармація: особливості фармакокорекції 
хворих на полінаркоманію, коморбідну із панкреатитами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях приведено особливості 
фармакокорекції пацієнтів, хворих на полінаркоманію, 
коморбідну із панкреатитами. Методичні рекомендації можуть 
використовуватися в аудиторній та позааудиторній роботі з 
фармацевтичного і медичного права для системи додипломної і 
післядипломної підготовки спеціалістів вищих медичних і 
фармацевтичних навчальних закладів України в рамках 
юридичної опіки спеціалістів медицини і фармації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45661  
 
Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мусоєв Сафол Мирахмадович, Шаповалов Валерій 
Володимирович, Шаповалова Вікторія Олексіївна  

 

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)  Брошура "Лицензирование фармацевтической деятельности в 
Республике Таджикистан на основе фармацевтического права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Брошура розроблена для аудиторної та позааудиторної роботи 
по фармацевтичному праву. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45662  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бендін 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 "БЕНУКС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки сигналів з датчиків через 
USB або СОМ-порт, видачі команд на включення 
електроустаткування і відправки повідомлень на E-mail, ICQ і 
SMS.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45663  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Поповський Юрій 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 "Програмне забезпечення 
автоматизації опитування та аналізу сприйняття інформації 
студентами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Програмне забезпечення автоматизації опитування аналізу 
сприйняття інформації студентами" - це комп'ютерна 
програма, призначена для збору інформації користувачів 
студентскої аудиторії в поєднанні з апаратним комплексом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45664  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Соломонов Олег 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)  Науковий твір "Технологія з використання, та взаємодії (-ям) 
електричної, механічної, та іншого (-их) вида (-ів) енергії (-ий), з 
використанням схеми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45665  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овчиннікова Нінель 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)  Навчально-методичний посібник "Методика швидкого 
навчання читанню рідної мови в початковій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Методика швидкого навчання читанню рідної мови в 
початковій школі". В першій частині посібника висвітлено 
особливості психічного розвитку дитини, дидактичні основи 
навчання, сутність проектної роботи, розглядається проблема 
дітей з симптомами недостатньої навчаємості.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45666  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Строітелев Станіслав 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)  Набір карток для гри "Крысиные бега III"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У брошурі надано набір для гри "Крысиные бега III".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45667  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Прокоф'єва Олеся Олексіївна, Царькова Ольга Вікторівна  
 

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)  Збірник завдань та методичні рекомендації фахової 
психологічної практики для студентів 1 курсу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник завдань та методичні рекомендації фахової 
психологічної практики призначені для студентів 1 курсу, які 
вивчали курс.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45668  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мелаш Валентина Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник навчальних програм з екології для початкової школи 
"Готуємося стати юними екологами" (1 кл.) "Юний еколог" (2-
4 кл.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник програм з екології для початкової школи (1-4 кл.) 
призначено для формування екологічного мислення, 
екологічної культури молодих школярів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45669  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Житнік Тетяна Сергіївна, Абдурахманов Рустем Джевдетович, 
Засипкін Олександр Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект "Навчальна програма до нульового класу ДХШ 
(художнє відділення) з предметів: "Рисунок", "Живопис", 
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"Композиція", "Ліплення" молодшої вікової групи 6 років 
терміном навчання 1 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна програма для нульового класу ДХШ (художнє 
відділення) складена на підставі типового навчального плану 
для початкових спеціалізованих мистецьких закладів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45670  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Баранніков Юрій Олександрович, Шейко Антон 
Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система "Таксіома" для замовлення 
таксі в режимі реального часу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Система "Таксіома" для замовлення 
таксі в режимі реального часу" призначена для замовлення 
таксі за допомогою мобільного телефону (смартфону) без 
виконання дзвінків. Застосовується у сфері обслуговування 
населення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45671  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Асеєва Анастасія 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 "Мечта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45672  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Асеєва Анастасія Ігорівна  
 

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 исчезай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45673  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Асеєва Анастасія 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 "Ты мне небом не писан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45674  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Прохорович Ігор Володимирович, Банщиков Петро 
Гаврилович, Гордієнко Вячеслав Михайлович  

 

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)  Комп'ютерна програма "Бізнес-симуляція "Sigam-Market" 
("Sigаm-Market")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бізнес-симуляція "Sigam-Market" являє собою програмну 
надбудову, призначену для розширення можливостей 
комп'ютерної ділової гри "Sigam"  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45675  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гостєв Андрій Олександрович, Кравцов Олексій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Заметки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки пісень входять: "Здравствуй", "Зима", "Кальвадос", 
"Любви все возрасты покорны", "Метро", "Ноу маней-ноу 
ханей", "Ось", "Последний летний день", "Процес идет", 
"Ринг", " Расскажи", "Теория стакана", "Бетмен", "Я знаю 
точно".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45676  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галянт Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Дюймовочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45677  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ирина Звягина (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)  Науково-популярна стаття "Эротический астропортрет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені у статті інтерпритації планет у знаках Зодіаку - це 
астропсихологічні дослідження кореляції традиційних 
астрологічних понять з проявами архетипів психології Карла 
Густанова Юнга та постулатів теорії психоаналізу Зігмунда 
Фрейда.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45678  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зазуляк Олег Михайлович, Асєєв Сергій Юрійович, Рущак 
Василь Богданович, Верба Юрій Валентинович, Здольник 
Геннадій Петрович  

 

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)  Комп'ютерна програма "Інтерпретація гідрогазодинамічних 
досліджень видобувних і нагнітальних свердловин (WTA)" 
("WTA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблене програмне забезпечення реалізовує існуючі 
методики інтерпретації гідрогазодинамічних досліджень 
нафтових, газових, газокондесатних і нагнітальних свердлловин 
на усталених та неусталеному режимах фільтрації пластового 
флюїду.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45679  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Воропай Андрій Валерійович, Пасечник Андрій Сергійович, 
Богатюк Олексій Вікторович, Кузьмін Ігор Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Національна 
торгово-промислова група" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмно-технічний комплекс 
"OPLATA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45680  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Барабаш Юрій Григорович, Тацій Василь Якович, Колісник 
Віктор Павлович, Слінько Тетяна Миколаївна, Кушніренко 
Олександр Георгійович, Летнянчин Любомир Іванович, 
Веніславський Федір Володимирович, Ткаченко Євгеній 
Володимирович, Іванов Станіслав Миколайович, Карасюк 
Володимир Васильович, Глинянський Сергій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних, похідний твір  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
з Конституційного права України" ("НЕІК з Конституційного 
права України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

База даний "НЕІК з Конституційного права України" 
призначена для підтримки навчальної діяльності: дозволяє 
організувати навчання шляхом зручного та комплексного 
викладення учбового матеріалу навчальної дисципліни у 
певному порядку з урахуванням вимог кредитно-модульної 
системи, проводити інтерактивне тестування знань студентів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45681  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білоусов Андрій Вікторович, Кучко Олексій Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру, 
літературний письмовий твір наукового характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Стремление к превосходству"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45682  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гавура Віктор Васильович  
 

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 "Одиночка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман "Одиночка" носить гостро соціальний , психологічний і 
пригодницький характер. Він присвячений подіям, які 
відбулись в Києві в 2009-2010 рр. Головний герой лікар-
екстрасенс Павел кидає виклик і один починає боротьбу проти 
чорних сил, які загарбали владу і знущаються з народу України. 
Представлена живописна галерея сучасних "мертвих дух" , 
серед яких ви впізнаєте багато своїх знайомих. В цілому ж, це 
гірка розповідь про сучасне життя і України, повне безвірря і 
хижацькі інстинкти, без жодної надії на краще.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45683  
 
Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шпара Валентина Ігорівна, Аніщенко Алла Михайлівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурна 
майстерня "АМА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Собор Свято-Ольгінської парафії на вулиці 
Вербицького, 3-Г в Дарницькому районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Собор Святої Ольги по вулиці Вербицького, 3-Г в Дарницькому 
районі м. Києва - культовий будівельний комплекс.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45684  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шпара Валентина Ігорівна, Аніщенко Алла Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурна 
майстерня "АМА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Житловий будинок з вбудованими 
приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Степана 
Руданського, 4-6 у Шевченківському районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Об'ємно-планувальне та архітектурно-художнє рішення об'єкту 
по вул. С.Руданського, 4-6 у Шевченківському районі м. Києва, 
віддзеркалює особливості ділянки, її ландшафту та перепад 
рельєфу до 16 градусів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45685  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шпара Валентина Ігорівна, Аніщенко Алла Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурна 
майстерня "АМА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір містобудування  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору містобудування "Комплексна забудова району 
Нижня Теличка в м. Києві"   

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс Нижня Теличка в м. Києві - цілісне утворення, яке 
гармонічно взаємодіє з навколишнім середовищем, відповідає 
сучасним містобудівним тенденціям  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45686  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Негреску Ігор Антонович  
 

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 (кіносценарій) фільму "Час дилетантів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Драма. Молоду, але дуже талановиту, народну артистку 
України Кіру Лісову вже знає весь світ. У неї рідкий оперний 
голос. Кіру звалтують два високопосадовці. Її помста - смерть 
гвалтівників і  її самогубство. Бо жити в системі, де нема 
справедливості, а є корупція і правовий захист сильніших, вона 
не може.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45687  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Негреску Ігор Антонович  
 

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 (кіносценарій) фільму "Вечірняя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Присвячено 70 роковині визволення Києва від німецько-
фашистських загарбників. Військова драма. Ніч з 6 на 7 
листопада 1943 року. Радянські війська підступили до Києва. 
Німецьке командування залишає дітей-полонених у дитячому 
садку, оточеному важливими військовими об’єктами. Воно 
розраховує на гуманізм радянських військ. Віра Василенко, 
разом з німецьким солдатом Зігфридом Бдуфом, допомагає 
матерям визволити дітей. Але кохання Зігфрида і Віри обриває 
бомба з радянського літака. Стіна будинку падає на Віру. Вона 
прикриває своїм тілом маленького сина.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45688  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Довганик Надія Михайлівна  
 

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 поезій "Твори для дітей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Віршики, з якими не нудьгують" - збірка поетичних творів. 
Дітей захоплять цікаві пригоди, історії і просто звичайні події 
які трапляються з ними щодня. Збірка підійде як дітям 
трьохрічного так і десятирічного віку. Сюди входять поетичні 
рядки з якими не будуть скучати і дорослі - особливо батьки 
маленьких читачів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45689  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Довганик Надія Михайлівна  
 
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 поезій "Не обсиплюсь яблуневим цвітом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка поезій ліричних віршів - це емоційні переживання, 
сплеск почуттів, бажання піднести любов до незнаних висот, 
залишитись жінкою, незважаючи на всі життєві негаразди.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45690  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дземан Михайло Іванович, Свінціцький Анатолій 
Станіславович, Динник Наталія Вікторівна, Дземан Наталія 
Анатоліївна, Шмідський Яків Костянтинович  

 
Повне ім’я або 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 "Алгоритм 
визначення ступенів напруги факторів резистентності та 
реактивності організму людини за допомогою комп'ютерної 
програми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Алгоритм визначення ступенів наприги факторів 
резистентності та реактивності організму людини за допомогою 
укомп'ютерної програми" дозволяє за показниками 
лейкограми, що введені в комірки будь-якої електронної 
таблиці, визначити ступені напруги факторів резистентності та 
реактивності організму.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45691  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Остаповець Лариса Іванівна, Ковтун Світлана Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут розведення і генетики тварин НААН 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Методичні рекомендації з отримання 
партеногенетичних ембріонів свиней та корів in vitro"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В рекомендаціях викладені методичні підходи щодо  отримання 
партеногенетичних ембріонів свиней та корів in vitro: 
морфологічна оцінка яєчників, умови отримання ооцитів та їх 
культивування, партеогенетична активація яйцеклітин, 
культивування ембріонів та цитогенетичний аналіз ооцитів та 
ембріонів. Розглянуті перспективи використання 
партеогенетичної активації яйцеклітин ссавців.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45692  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Головченко В'ячеслав 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)  Науково-популярна стаття "Про розв’язання кубічного 
рівняння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розв’язання кубічних рівнянь неможливе без застосування 
комплексних чисел. Зміст статті в тому, що твердження 
неабсолютне. В статті наводяться приклади розв’язання 
кубічних рівнянь з від’ємним дискримінантом без допомоги 
комплексних чисел. Використання методу Феррфрі ускладнює 
розв’язання не більш ніж застосування комплексної змінної.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45693  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мараренко-Мороз Олена Альфредівна (Мараренко Елена, 
Мараренко Алена)  

 

Повне ім’я або 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-дисертація "Декаданс вторичной номинации. Природа 
футуристического" ("Роман с футуризмом")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга надає нове визначення футуризму, трансцендує на межі 
науки та мистецтва, є новаторською дисертацією, що є 
космічною моделлю та відображає платоно-піфагорейську 
систему.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45694  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Калугіна Валентина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Детство, юность, зрелость неразлучны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45695  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боєв Олександр Миколайович (Ірин)  
 

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 "Архив 481 Боев 2012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку входять 481 пісня.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45696  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грицук Ігор Валерійович, Краснокутська Зоя Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

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 "Система 
проектування і дослідження процесу  прогріву ДВЗ 
"Комплексний комбінований прогрів ДВЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Представлена система проектування і дослідження процесу  
прогріву ДВЗ "Комплексний комбінований ДВЗ".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45697  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кузнецова Ірина Олексіївна, Клейн Софія Сергіївна  
 

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 "Концептуальна модель спального 
модуля ("Сліп-бокс")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45698  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кузнецова Ірина Олексіївна, Клейн Софія Сергіївна  
 

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 "Концептуальна модель крісла-
трансформера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45699  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чуйко Олег 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)  Науковий твір "Бизнес-проект использования амфибийных 
(земноводных) транспортных средств в туристическом бизнесе, 
а также - для перевозки пассажиров на территории Украины и 
в прибрежной акватории"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45700  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Олекса Белобров (псевдонім)  
 

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 телесеріалу "Аварком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45701  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Савчишин Руслан 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 для 
моніторингу робочого часу "Yaware"  ("КП "Yaware")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Забезпечення для обліку робочого часу за комп'ютером і 
моніторингу ефективності роботи персоналу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45702  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Олексієнко Сергій Борисович  
 

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)  Твір образотворчого мистецтва з описом "Знак почета 
"Гетьман всієї України П.П. Скоропадський"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45703  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Баришніков Володимир Миколайович  
 

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)  Електронний навчальний посібник "Запобігання та протидія 
проявам корупції на державній службі та службі в органах 
місцевого самоврядування" (текстова частина)    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначений для працівників кадрових, юридичних та інших 
підрозділів, які організовують вивчення нового 
антикорупційного законодавства в органах державної влади  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45704  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пархотик Дмитро Іванович, Татьянін Вячеслав Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Карткова операційна система 
"УкрКОС v.3.00" ("УкрКОС v.3.00, UKRCOS v.3.00")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою операційну систему для 
мікропроцесорних карт (Smart Card). Операційна система 
розроблена для спеціалізованих мікроконтролерів сімейства 
Рбххххх, вироблених фірмою NXP. Операційна система 
управляє передачею даних, розподілом пам'яті, доступом до 
інформації, що зберігається.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45705  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сергеєв Сергій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Mar and go" ("Mar and go")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір являє собою сучасну музичну композицію, яка 
містить у собі як елементи електронної, комп'ютерної музики, 
так і класичних музичних інструментів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45706  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Савченко Андрій Володимирович, Кісілюк Едуард 
Миколайович, Процюк Олег Володимирович, Вертилецька 
Інна Анатоліївна, Микитчик Олександр Васильович, 
Кришевич Ольга Володимирівна, Кузнецов Віталій 
Володимирович, Смаглюк Олександр Володимирович, 
Приходько Тетяна Миколаївна, Вільхова Лілія Євгенівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, 
комп’ютерна програма  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Кримінальне право. Загальна частина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розкриває курс з кримінального права та 
може використовуватися при проведенні семінарських та 
практичних занять з курсантами та слухачами академії, які 
опановують спеціальність "Правознавство", а також під час 
самостійної підготовки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45707  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Никифорчук Дмитро Йосипович, Погорецький Микола 
Анатолійович, Василинчук Віктор Іванович, Поливода Вадим 
В'ячеславович, Матвійчук Віктор Васильович, Козаченко 
Олександр Іванович, Ніколаюк Сергій Ігорович, Гринчак 
Володимир Миколайович, Приполов Іван Іванович, Тарасюк 
Ірина Володимирівна, Стрільців Олександр Михайлович, 
Заблоцька Олена Юріївна, Тарасенко Олег Сергійович, Линдін 
Сергій Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір учбового 
характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Оперативно-розшукова діяльність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей навчальний посібник складено з метою формування 
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системи початкових знань про поняття та завдання ОРД: її 
історію, зміст основ правового регулювання та законодавства у 
сфері ОРД, суб'єкти, що здійснюють ОРД та долучаються до неї, 
систему оперативно-розшукових засобів та підстави їх 
застосування, використання результатів ОРД та оперативно-
розшукове забезпечення кримінального судочинства.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45708  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Альона Карат (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 "Боль остаётся в сердце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45709  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волощук Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рок-опера "Джейн Ейр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45710  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волощук Вікторія Миколаївна  
 

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 "Офіцерська честь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45711  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дудка Вадим 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 "Енциклопедія овочевих культур"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма "Енциклопедія овочевих культур" - це збірник 
енциклопедій, який складається із різних розділів, у тому числі 
"Електронна енциклопедія цибулі".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45712  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ейгензеер Володимир Іванович  
 

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 "Летние дожди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Жди меня", "Звезда", "Бейби-Бейби", "Любовь моя", 
"Москва-Лондон-Бомбей", "Падают листья", "Я люблю тебя", 
"Летние дожди"  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45713  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Монатик Дмитро 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 "Прости"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45714  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Монатик Дмитро 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 "ТерроризирУ.Е.т"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45715  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Монатик Дмитро 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 "Важно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45716  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сенчук Олександр Михайлович (Смольный)  
 

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 "Бенгаль" ("Бенгаль")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45717  
 
Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Володимир Київський (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "За Мову на Майдані"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45718  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сивак Анатолій Григорович  
 

Повне ім’я або 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 "Загальна концепція "Іманентна 
економіка націй. Українська іманентна економіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новий фундаментальний напрямок у загальній економічній 
теорії, грунтований на розробках німецької історичної школи, 
української школи фізіократів та фізичної економіки Руденка, 
проте базисом є власний науковий доробок А. Сивака. 
Іманентна економіка націй - теоретичне вчення, що визначає 
унікальність та неповторність кожної національної економіки і 
шляху її розвитку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45719  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мазур Надія Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, літературний 
письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний довідник "Рекомендации по применению 
препаратов компании "Dr. Nona". Видання 8, перероблене і 
доповнене"   

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У довіднику надані відомості про косметичну продукцію та 
біологічно активні добавки до їжи, розроблені компанією Dr. 
Nona Internstional LTD  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45720  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Захарін Максим Юрійович, Абрамов Юрій Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нервы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45721  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Захарін Максим Юрійович, Абрамов Юрій Валерійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ты видишь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45722  
 

Дата реєстрації авторського права  21.09.2012  
 
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)  Складений твір "Видеокаталог "ТАИЛАНД 2013: 
ВИДЕОКАТАЛОГ ОТЕЛЕЙ, ВИДЕОКАТАЛОГ ЭКСКУРСИЙ, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою збірку відеороликів та відеокаталогу про 
готелі Таіланду.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45723  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Антоновський Вадим Ігоревич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Граф Груп" 

 



 

 
130

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Рецептури будівельної суміші 
"Merolith" (Merolith R15, Merolith D10, Merolith S 95)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45724  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Полянська Галина 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)  Літературний твір-книга "Просьбы и советы ВАНГИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця книга написана на прохання самої Ванги, відомої 
болгарської провісниці Полянськогю Г.С., автором семи 
попередніх книг про її спілкування з душею померлої Ванги, які 
були опубліковані у період з 2005 по 2011 роки під назвою 
"ВАНГА. О мертвых для живых" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45725  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Добрадін Олександр Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "К вопросу о единой физической теории поля и 
ее религиозно-философские аспекты"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У даному виданні зроблена спроба знайти підходи до рішення 
питання про єдину теорія поля.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45726  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бєлкін Леонід Айзікович, Куліков Петро Мусійович, Лисенко 
Юрій Григорович, Семенова Галина Несторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



 

 
131

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет-система управління 
договорами "ІСУД-М"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анотується програмне забезпечення, що є інформаційною 
підтримкою для реалізації ефективних механізмів оперативного 
управління підприємствами, діяльність яких пов'язана з 
наданням послуг на договорних умовах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45727  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Козоріз Марія Андріївна, Сторонянська Ірина Зеновіївна, 
Давимука Степан Антонович, Возняк Галина Василівна, 
Люткевич Ольга Михайлівна, Пушак Ярослав Ярославович, 
Беновська Лілія Ярославівна, Динь Ірина Миколаївна, 
Долішня Богдана Олексіївна, Музика Ірина Станіславівна, 
Ключник Лілія Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України 

 

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 виконання науково-дослідної роботи 
за темою "Механізми підвищення ефективності використання 
фінансового потенціалу регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить теоретико-методологічні основи формування і 
використання фінансового потенціалу регіонів, розроблені 
науково-методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу 
регіонів в розрізі структурних складових та обгрунтовані 
механізми підвищення ефективності використання фінансового 
потенціалу регіонів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45728  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сологубов Петро 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 "Сервис GPS-мониторинг 
observer.biz.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Сервіс представляє собою сукупність web-сторінок з 
розміщеним на них програмним кодом для роботи з GPS-
трекерами. Сервіс дозволяє отримувати інформацію про такі 
параметри транспортного засобу, з установленим на ньому 
трекером, як: швидкість руху, рівень палива, температура в 
салоні, місцезнаходження, зупинки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45729  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гладкий Віталій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Правда жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі правда про створення всесвіту , гріхопадіння людини, 
заповіти життя, Іісуса Христа і шлях спокутування. Книга 
відкриває завісу правди, дає ключ до порозуміння всіх таємниць 
і відповіді на волаючі питання. Головна мета книги - 
протягнути червону лінію Священного Писання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45730  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Даценко Людмила Миколаївна, Воровка Володимир Петрович, 
Бондарець Дмитро Сергійович, Непша Олександр Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір учбового 
характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Геологія з основами геоморфології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розрахований на студентів спеціальності "екологія і 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування", "біологія і хімія", "біологія і практична 
психологія".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45731  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єрьоміна Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Зимний вечер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші передані спогади про красу зимового вечора під час 
романтичної зустрічі двох закоханих сердець.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45732  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Проскуріна Ганна Олександрівна (Анна Похно)  
 

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 "Слияние"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Центральне місце в романі займає цивілізаційна катастрофа, 
що розгортається у наші дні. Показано, як люди різних  культур 
і соціальних прошарків реагують на неї, пристосовуючись або 
намагаючись протистояти. Твір ставить вічні питання: "Що є 
Людина, і де та тонка межа, за якою вона стає чимось іншим?"  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45733  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Карпус Оксана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Корабель у 
степу" ("Корабель у степу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казкова історія про заселення степу на Півдні України і місто 
Мелітополь.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45734  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

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 "Корпоративний портал "IT-BRAMA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Корпоративний портал "IT - Brama" - набір готових для 
використання шаблонів, елементів і модулів, за допомогою яких 
на платформі Share Point, можна швидко зібрати 
корпоративний портал або web-сайт.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45735  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Наталія Ліскевич-Котова (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 пісенних текстів "Ванільне небо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45736  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Салеонович Олексій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Стехия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45737  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Салеонович Олексій 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 "Есть о чём помолчать"   



 

 
135

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45738  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ільяшенко Володимир Федорович  
 

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)  Новела "Обреченные на...любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У новелі з неординарною назвою і цікавим сюжетом, написаній 
російською мовою, на фоні драматичних подій духовних 
катастроф двох людей, один з яких намагається прийняти 
радикальне рішення, а інший - замкнувся в собі і відгородився 
від світу почуттів, показано, що може відбутися, коли завдяки 
життєвим обставинам, ці люди мають бути разом. Сюжет твору 
здатний заінтригувати читача своїми непередбачуваними 
поворотами, дуже схожими з реальними життєвими ситуаціями. 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45739  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Замченко Сергій 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 "Очі дівочі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45740  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Хаіт Людмила Балтаївна  
 

Повне ім’я або 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 "Паспорт (стандарт) медичного обслуговування 
у закладі охорони здоров'я"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблений паспорт медичного обслуговування, в 
якому використані єдині параметри якості обслуговування 
пацієнтів у закладах охорони здоров'я.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45741  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горєлова Ірина Юріївна (Высоцкая Ирина)  
 

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 "Ты всегда со мной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жоден вірш збірки не написано на замовлення, всі вони 
відображають саме те, що дійсно відбувалося у автора на душі. 
У деяких віршах - мрії і роздуми, але більшість із них 
являються наслідком реальних життєвих подій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45742  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дадика Валентина Іванівна (Олексієва)  
 

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)  Збірник віршів "Спасибо людям за любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші написані на різноманівтні теми та жанри: патриатичні 
сатирічні, повчальні, ліричні та гумористичні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45743  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єфименко Микола Миколайович, Бєсєда Володимир 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Коррекционный боди-тренинг взрослых и 
малышей до 3 лет. Методические рекомендации для родителей, 
педагогов и медиков" (Випуск 3, Випуск 4, Випуск 5)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цикл складається з трьох випусків.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45744  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Квас Володимир Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Каталог 
декоративних скульптур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптури призначені для інтер'єрного оформлення 
приміщень і садово-паркового ландшафту  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45745  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Варшавська Світлана Володимирівна (TM SVITLANA 
WARSHAWSKA)  

 

Повне ім’я або 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 "РАЗГОВОРНИК. English-Russian 
Phrasebook"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей розмовник розроблено для осіб, що виїжджають з різною 
метою до таких країн як США, Канада  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45746  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кошовий Микола Дмитрович, Костенко Олена Михайлівна, 
Доценко Наталія Володимирівна, Павлик Ганна Володимирівна 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  



 

 
138

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування символьних 
послідовностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування каталогів типових, 
символьних (r, n).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45747  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кошовий Микола Дмитрович, Костенко Олена Михайлівна, 
Доценко Наталія Володимирівна, Павлик Ганна 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 "Програма формування структур 
типових серійних символьних послідовностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування каталогів структур 
типових, серійних, символьних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45748  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ігнатова Ольга Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з 
текстом, музичний твір без тексту, похідний твір, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів Ольги Ігнатової "Мальви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень та віршів під назвою - Збірка творів Ольги 
Ігнатової "Мальви", що призначена для навчально-виховної 
роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку, включає твори, 
складені українською та російською мовами, у 5-ти розділах, а 
саме - пісні з нотами, призначені для малюків, солістів, хору, а 
також - п’єси для фортепіано. Завершує збірку віршована казка 
"Веселий колобок", складена за мотивами російської народної 
казки "Колобок".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45749  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лихолатов Андрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Разные мысли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірник війшли пісня "Пять минут" та музика "Возмездие".   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45750  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сахно Євгеній Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір Літературний письмовий твір наукового характеру, 
аудіовізуальний твір, усний твір, фотографічний твір, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Мультимедийный обучающий курс "Риэлтор. 
14 шагов к финансовой независимости" ("Курс "Риэлтор. 14 
шагов к финансовой независимости")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс "Риэлтор. 14 шагов к финансовой независимости" 
призначений для навчання людей основам ріелторської 
діяльності, а також для розширення бази знань вже діючих 
агенств з продажу і оренди нерухомості.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45751  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ломачинський В'ячеслав Іванович, Ломачинська Оксана 
Петрівна (Коджибаш), Ящук Віталій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Немая месть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45752  
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Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Швець Валентина Дмитрівна (Shvets Valentyna Dmytrivna)  
 

Повне ім’я або 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 "Some aspects the physical chemistry teaching in 
conditions of an information society"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присв’ячена питанням викладання фізичної хімії в 
умовах інформаційного суспільства. Монографія містить огляд 
сучасних дидактивних принципів навчання (розділ 1), 
інформацію про застосування графів і алгоритмів у викладанні 
термодинаміки, квантової хімії та спектроскопії (розділ 2). 
Висвітлює взаємозв’язки між наукою та освітою у викладанні 
фізичної хімії (розділ 3), інформацію про міжпредметну 
інтеграцію (розділ 4), інформацію про методи вивчення фізичної 
хімії в інноваційній школі. Монографія написана англійською 
мовою.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45753  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Швець Валентина Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Валідні тести для тестування студентів вищих 
навчальних закладів інформаційного та телекомунікаційного 
профілів з дисципліни "Загальна фізика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

180 валідних тестових питань для тестування студентів вищих 
навчальних закладів з використанням платформи 
дистанційного навчання. 120 питань призначено для 
тестування з дисципліни "Загальна фізика", 60 питань - для 
тестування з дисципліни "Фізика оптичного зв’язку".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45754  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Швець Валентина Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру 
"Програмування навчально-пізнавальної діяльності студентів з 
використанням графів як засіб педагогічної технології 
управління навчальним процесом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано засіб педагогічної технології управління 
навчальним процесом у вигляді програмування навчально-
пізнавальної діяльності студентів з використанням графів. 
Сутність засобу полягає у представленні знань у вигляді 
реляцитних графів та побудові на їх основі алгоритмів для 
розв’язання задач.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45755  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корнієнко Анастасія 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)  Збірка творів "На полі бою за любов..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів присвячена коханню та філософії життя. Робота 
над нею почалась ще у 2005 році і повністю була завершена 
тільки зараз, у 2012. У кожен вірш  або новелу було вкладено 
максимум душі, з надією, що згодом це знайде відгук у душі 
читачів. Зі збірки читач зможе зрозуміти та відчути всі ті 
почуття та емоції, можна сказати, цілу історію за ці останні 
роки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45756  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дем'янчук Сергій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Телевізійний проект "Реаліті-змагання "ДІМ НА ЗАЗДРІСТЬ 
УСІМ" ("ДОМ НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Телевізійний проект зображує основну творчу ідею, мету та 
принципи створення та проведення телевізійної передачі "Дім 
на заздрість усім"  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45757  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дима Павло Костянтинович  
 

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 "Душа в океане"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події роману розгортаються у схожому на середньовічний світі, 
де головний герой пан Варго Родотський відправляється на 
ближній схід у легендарний Фардонар щоб допомогти своєму 
другові Анісу Бєлому у розкритті загадкових вбивств...  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45758  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бойко Кирило Олександрович (Luther)  
 

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 "Whisper"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45759  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Логачова Людмила Миколаївна, Логачова 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 "Управління проектами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено концептуальні основи та 
практичний інструментарій управління проектами. 
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Розкриваються сутність методології управління проектами, 
особливості організації, планування та контролю виконання 
робіт за проектом, інструментарій сіткового планування, 
методи і показники оцінки ефективності та відбору процедури 
управління ризиком на всіх стадіях проектного циклу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45760  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Харченко Володимир Петрович, Знаковська Євгенія 
Анатоліївна, Величко Вікторія Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тренажер для заповнення плану 
польоту FPL-trainer"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний тренажер є самостійним програмним забезпеченням, для 
функціонування якого немає необхідності в наявності інших 
програмних продуктів. Розроблене програмне забезпечення 
дозволяє навчати, тренувати та контрулювати правильність 
заповнення полів плану польоту.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45761  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Насиленко Євгеній Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твой самый удивительный блюз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45762  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коновалов Олександр Яковлевич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Історична повість "Космической эрой рожденный"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена 50-річчю заснування Львівського хімічного 
заводу. В оповіданні іде мова про народження цілої кисневої 
галузі, яке було зумовлене нагальною необхідністю, пов’язаною 
із смертельною небезпекою, що нависла над країною.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45763  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коновалов Олександр Яковлевич  
 

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)  Роман-трилогія "Талисман любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В своєму романі автор використав реальні події, що 
відбувалися в нині неіснуючій державі під назвою СРСР. Образ 
героїв став зібранням, характерним для довоєнного молодого 
покоління, трудівників-патріотів. Їх прообразами стали реальні 
живі люди, які не загубили людського обличчя, зберегли в своїх 
серцях величні незвичайні почуття, які пронесли через все 
життя, як прапор пам’яті, вірності та любові.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45764  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коновалов Олександр Яковлевич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Тропою судьбы. Воспоминания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі спогадів показано тернистий шлях автора, який 
завдяки своїй наполегливості, працелюбності і 
цілеспрямованості добився того, чого бажав. В ній фігурують 
імена друзів, співробітників, однокуренників, рідних, близьких 
та знайомих, долі яких, так чи інакше, були пов’язані з життям і 
діяльністю автора.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45765  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Vol'demar (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)  Альбом музичних творів "Секретна зброя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До цього альбому увійшли пісні, які були записані протягом 
останніх семи років, тому вони дуже різні - кожне для свого 
часу, кожне для свого слухача.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45766  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Русич (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)  Збірник віршів "Остановись, Обернись, Одумайся" ("ООО")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші : Русич, Города жизни моей, Родители, Современность, 
Отношение, Не унывай, Россия, Цели, Друг, Расмеши Бога. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45767  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Хомін Ігор Богданович  
 

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)  Поетична збірка "По ту сторону сна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

В поетичній збірці автор розмірковує над людською свідомістю, 
яка здебільшого перебуває у стані віртуальної реальності, 
подібної до сну. Коли ми спимо з заплющеними очима, то 
бачимо сни, які здаються нам реальністю. Іноді ми мріємо, або 
перебуваємо в думках, і цей стан також можна назвати сном, 
який тече, як ріка.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45768  
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Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Орлянський Веніамін, Головаха Максим Леонідович, Шабус 
Рудольф  

 

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 "Корригирующие остеотомии в области 
коленного сустава"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті питання застосування високої коригуючої остеотомії 
великогомілкової кістки і дистальної остеотомії стегнової 
кістки при лікуванні гонартрозу та деформацій вісі нижніх 
кінцівок на рівні колінного суглоба.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45769  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Орлянський Веніамін, Головаха Максим Леонідович  
 

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 "Руководство по артроскопии коленного 
сустава"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті актуальні питання сучасної ортопедії та 
травматології - використання артроскопії в лікуванні 
захворювань, пошкоджень та наслідків травм колінного 
суглоба.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45770  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Dr.Galibin, Сергей Галибин (псевдонім), Milana, Милана 
(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 "Gooogle знает..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45771  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мігальов Андрій Олександрович, Легкодух Наталія Федорівна, 
Кучеренко Володимир Григорович, Костюнін Микола 
Леонтійович, Савіцька Олена Миколаївна, Сидоренко Сільвія 
Миколаївна, Пасхал Юрій Васильович  

 

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" Південно-Українська філія" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дослідження та прогноз розвитку технологій і 
технічних засобів для використання поновлювальних джерел 
енергії в сільськогосподарському виробництві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-дослідна робота розрахована на науковців і практиків, 
які займаються розробкою та впровадженням альтернативних 
джерел енергії в енергетичний комплекс України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45772  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бобер Леонід Миколайович, Крючков Вадим Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Комплекс комп'ютерних 
програм для комплексної автоматизованої системи обліку обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс комп'ютерних програм, в якому у вигляді пакета 
прикладних програм, процедур і функцій організації і 
збереження даних, ведення, обробки і пошуку інформації 
реалізовано алгоритми централізованого оформлення, 
виготовлення та видачі акцизних марок, перевірки 
відповідності підакцизного товару сплаченому податку, 
контролю відвантаження, проходження та отримання 
продукції.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45773  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Якобюк Ростислав Володимирович, Афанасьєва Людмила 
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Федорівна, Конкевич Антон Олександрович, Любарський 
Володимир Максимович, Миколайчук Володимир 
Анатолійович, Омельченко Євгеній Олександрович, 
Пешехонова Любов Михайлівна, Пересунько Михайло 
Юрійович, Толстоухов Анатолій Володимирович, Якобюк 
Вікторія Ростиславівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЕКСОР" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система зворотного зв'язку на основі 
міжмережевої взаємодії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для інтерактивного обміну інформацією між 
кандидатами на виборні посади, представниками органів 
державного управління різних рівнів та громадськістю. Вміщує 
та дозволяє використовувати різноманітні інструменти 
віддаленого спілкування між користувачами, а також збору, 
обробки та візуалізації даних через веб-інтерфейс.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45774  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Алексейчук Андрій Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФОКОМ 
ПЛЮС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів) Літературний твір "Уникальная программа для нормализации 
веса "Легкий путь к стройности за 21 день". "Похудение с 
помощью "25 кадра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У літературному творі описані окремі прийоми нормалізації 
ваги людини:  дробове харчування, калорійно обмежені раціони 
і спеціальні режими прийому їжі, відомі раніше, та доповнені 
двома спеціальними прийомами: вібромасажем з 
використанням поляризованого світла та техніками 
підпорогового самонавіювання, які застосовуються відповідно 
до принципів хронобіології. Тобто, йдеться про особливий, 
інформаційно керований комплексний вплив на організм 
людини, в результаті якого нормалізуються механізми 
саморегуляції, в тому числі і вага тіла людини.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45775  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чебаненко Ілля Георгійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФОКОМ 
ПЛЮС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Легкий путь к стройности за 21 день"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма об’єднує окремі прийоми нормалізації 
ваги людини: дробове харчування, калорійно обмежені раціони 
і спеціальні режими прийому їжі, відомі раніше, та доповнені 
двома спеціальними прийомами: вібромасажем з 
використанням поляризованого світла та техніками 
підпорогового самонавіювання, які застосовуються відповідно 
до принципів хронобіології. Тобто, йдеться про особливий, 
інформаційно керований комплексний вплив на організм 
людини, в результаті якого нормалізуються механізми 
саморегуляції, в тому числі і вага тіла людини.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45776  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горбенко Валерій Володимирович, Ткачов Микола 
Васильович, Куванов Вячеслав Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-
виробниче підприємство "ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмне забезпечення модуля 
автоматичного управління функціональною діагностикою та 
яскравістю інформаційного табло"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підвищення рівня обслуговування пасажирів і безпеки руху 
потребує своєчасного отримання відомостей про розрахунковий 
час прибуття\проходження поїзда, шляхом трансляції цієї 
інформації на відповідних світлодіодних інформаційних табло.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45777  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кисельнікова Тетяна Вікторівна  
 

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 текстів пісень "Бегущая по волнам"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45778  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Курзіна Наталія Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Віршована п'єса "Сучасна Купальська казка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45779  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Найдич Ніна Митрофанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Казка про маленького Страха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45780  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Найдич Ніна Митрофанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Про кота Василя Тимофійовича та його друга 
Емілія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45781  
 



 

 
151

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Найдич Ніна Митрофанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча казка "Шварценеггер та "Осіння пісня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45782  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романюк 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)  Пісня "Сеньорита"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня російською мовою - напівжартівлива пісня про кохання 
до іспанської дівчини. Виконується у стилі реп/хіп-хоп. Може 
виконуватися будь-яким виконавцем.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45783  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романюк 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)  Пісня "Адам"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня російською мовою про здатність людини маніпулювати 
іншою. Виконується від першої особи у стилі реп/хіп-хоп. Може 
виконуватися будь-яким виконавцем. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45784  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романюк 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)  Пісня "Вспоминаю тот день"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня російською мовою про спогади дитинства та юнацтва 
автора. Виконується від першої огсоби. Може виконуватися 
будь-яким виконавцем. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45785  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романюк 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)  Пісня "Ева и Лилит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня російською мовою про те, як в одній людині можуть 
уживатися два протилежні образи. Виконується від першої 
особи у стилі реп/хіп-хоп. Може виконуватися будь-яким 
виконавцем. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45786  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єргаков Олексій Миколайович (Алексей Мирою)  
 

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)  Роман у віршах "Азовский"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45787  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Швець Валентина Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нелінійне програмування навчально-
пізнавальної діяльності студентів з використанням 
гіпертекстового електронного посібника як засіб педагогічної 
технології управління навчальним процесом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано засіб педегогічної технології управління 
навчальним процесом у вигляді нелінійного програмування, 
навчально-пізнавальної діяльності студентів з використанням 
гіпертекстового електронного посібника.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45788  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Казакул Ксения 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)  Опис проекту "Международный Благотворительный 
Фестиваль "GOLD Rock and Pop music words". Цикл 
концертных посвящений: "Вспомним, Всех поименно!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45789  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Маркусь Богдан Васильович (Маркусь Дан)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман в стилі дитяче фентезі "Сила трьох. Початок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідь про початок дружби молодого характерника Грицька 
Портянки, мольфара Романа Рячки та юної відьмочки Гальки 
Бабачки. Про труднощі, які виникають у друзів в їхньому 
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намаганні повернути Грицеві малу із "зіжмаканого простору", 
але які вони з гідністю долають.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45790  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чельтер Віктор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Наше окружающее Пространство и Просторы"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45791  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чельтер Віктор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Эврика-23. ХРУСТАЛЬНЫЙ БЛЕСК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45792  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Крупник Михайло Семенович  
 

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 дитячого мюзикла-фентезі "И так мы будем жить в 
Одессе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45793  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сушкова Ольга 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 "So bad"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45794  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сушкова Ольга 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 "Heartbeat"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45795  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сушкова Ольга 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 "Fight for you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45796  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сушкова Ольга Олександрівна  
 

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 "Буду 1ой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45797  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сушкова Ольга 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 "Bad bad boy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45798  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сушкова Ольга 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 "Женщина любимая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45799  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кузьменко Дмитро Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-
виробниче підприємство "Залізничавтоматика" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МПЦ "ТЕМП"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "МПЦ "ТЕМП" призначена для 
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мікропроцесорної централізації логічних контролерів, що 
програмуються, і може бути використана для керування 
стрілок та сигналів для регулювання руху залізничного 
транспорту на магістральних залізничних дорогах, в 
метрополітені та промисловому транспорті за допомогою 
керування сигналів та світлофорів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45800  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно” Терлецький Олександр В'ячеславович, Мельниченко Віктор 
Юрійович, Левицький Олег Юрійович, Диняк Тетяна 
Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення 
персоналізації електронного свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу (ПЗ СРТЕ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма є програмним ядром програмно-
апаратного комплексу децентралізованого виготовлення 
електронного свідоцтва про реєстрацію траспортного засобу на 
пластиковій карті з імплантовим чипом та призначена для 
автоматизації процесів отримання, накопичення і контролю 
даних про транспортні засоби та запису цих даних в чип і на 
бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45801  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смирнов (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)  Авторська збірка пісень "Радіосім'я"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні про кохання, дружбу, дитинство.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45802  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Маринушкіна Неля Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Монитор "Железняков". Две судьбы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45803  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мукасєєв Андрій Вікторович  
 

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 "Духовность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45804  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мукасєєв Андрій Вікторович  
 

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 "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45805  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Подоляка Андрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Псевдобіографічна повість "Грустить не буду больше"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Автор в епістолярно-щоденниковому стилі змальовує свої 
екзистенційні пошуки. Події японської повсякденності 
зміщуються чи то в уяві, чи то в спогадах головного героя з 
його власноствореними світами ідей. Грані поміж уявою і 
реальністю втрачаються заради того, щоб повернутися у 
минуле.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45806  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

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 "Гроза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45807  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно” Александров Іван Олександрович, Коновалов Олександр 
Федорович, Половян Олексій Володимирович, Логачова Олена 
Вікторівна, Тарасова Марія 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)  Монографія "Стратегія сталого розвитку регіону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії запропоновано інструментарій реалізації 
структурного механізму стратегії сталого розвитку регіону. 
Проаналізовано альтернативні системи збалансованих 
показників стратегії і на цій підставі визначено ключові 
індикатори ефективного розвитку. Для реалізації стратегії 
сталого розвитку розроблено стратегічну карту, яка є 
інструментальною підставою оцінки ефективності стратегії, що 
є основою розробки системно-динамічної моделі регіональної 
стратегії сталого розвитку Донбасу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45808  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Станєв Іван Дмитрович  
 

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 "Космометрия". Часть первая "О мирозданиях, 
пространствах и элементарных частицах" ("Космометрия")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відкрита Матриця Всесвітів і її структура. Відкриті їх сутність, 
структура, властивості і механізми взаємодії між ними. 
Розкрито сутність, структура і властивості простору і Всесвіту в 
цілому. Як наслідок виявлено джерело магнітних полів 
небесних тіл і багато іншого.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45809  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

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 "Нова концепція розвитку двигунів внутрішнього 
згорання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота відноситься до галузей суднобудування, авто-, авіа-, та 
двигунобудування, де використовується ДВЗ.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45810  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Настасенко Валентин Олексійович, Настасенко Олена 
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 "Максимально возможное быстродействие и 
память компьютеров (новый концептуальный подход их 
определения)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розглянутий розвиток швидкодії і пам'яті комп'ютерів. 
Показано, що ефективне вирішення цих задач неможливе без 
розробки наукової концепції, проведення аналізів відомих 
концепцій і запропоновані головні принципи розробки нової 
концепції.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45811  
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Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

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 "Новая модель Вселенной и ее происхождения" (вип. 
2-й)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показано, що головною помилкою моделі Всесвіту "Великого 
вибуху", є шарова форма з розташуванням начальної точки в 
центрі шару.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45812  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

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 "Фундаментальные физические константы и их 
новый физический смысл"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показано, що сучасний фізичний зміст 3-х фундаментальних 
фізичних констант: швидкості світла у вакуумі с, гравітаційної 
сталої G і сталої Планка h, не в повній мірі відповідає їх 
реальному зв'язку з матеріальним світом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45813  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Паращук Володимир Григорович, Грищук Андрій Якович, 
Дубовий Павло 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)  Музичний твір з текстом "Гімн федерації профспілок 
Вінницької області" ("Гімн ФПО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45814  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сухоручкіна Ольга Миколаївна, Ільїн Сергій Олександрович, 
Прогонний Микола Віталійович, Сенченко Анатолій 
Дем'янович, Довжик Михайло Вікторович, Ланбін Віктор 
Сергійович  

 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Розроблення 
експериментального зразка рухомого автономного модуля 
образного комп'ютера для взаємодії з об'єктами навколишнього 
середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Звіт є заключним за відповідними темами проектів ДНТП 
"Образний комп'ютер", які виконувались у 2002-2010 роках.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45815  
 

Дата реєстрації авторського права  28.09.2012  
 

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  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Оцінка продуктивності осушуваних земель за 
довготерміновим прогнозом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шалай С.В., Рокочинський А.М. Оцінка 
продуктивності осушуваних земель за довготерміновим 
прогнозом: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2011. - 149 с. 

 

Анотація   

Монографію присвячено питанням удосконалення підходів до 
прогнозної оцінки продуктивності осушуваних земель на основі 
урахування змінних природних, агротехнічних та 
меліоративних умов меліоративних об'єктів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45816  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Олішевський Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАН СЕРВІС" 
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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 "DOCS. UA Система електронного 
документообігу національного масштабу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

DOCS. UA - повноцінна система документообігу та управління 
взаємодією (СЕД), яка забезпечує прозорість управління та 
підвищує ефективність роботи всіх співробітників.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45817  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кравченко Тетяна Олексіївна, Святодух Софія 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 "Процвітай, моя країно!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45818  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кравченко Тетяна Олексіївна, Святодух Софія 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 "Ми за щасливі родини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45819  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кравченко Тетяна Олексіївна, Святодух Софія 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 "Ранкова"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45820  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Драганчук Олена Михайлівна, Святодух Софія 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 "Молитва за Україну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45821  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Драганчук Олена Михайлівна, Святодух Софія 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 "Молитва матері бійця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45822  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Панасюк Майя Миколаївна, Святодух Софія 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 "Слава нашому Творцю!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45823  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Петренко Катерина Германівна, Святодух Софія 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 "Вітер Любові"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45824  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Федорюк Наталія Григоріївна, Святодух Софія 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 "Мій Київ - Божий град"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45825  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

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 "Сходи"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45826  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Таірова Катерина Анатоліївна  
 

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 "Симфонія кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45827  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Малов Олег 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)  Стаття "Ошибка Майерс/Бриггс в решении задачи Юнга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Задачу Юнга подано як створення моделі психіки людини, що 
забезпечує високу відтворюваність типіювання. Показано 
розбіжності між тестом МВТІ та спостереженняпми К.Юнга. 
Запропоновано модель психіки людини, що не суперечить 
висновкам К.Юнга. Представлено методичні рекомендації для 
перевірки цієї моделі психіки на практиці.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45828  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Малов Олег 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)  Стаття "О природном предназначении дуальности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

Описано засіб спостереження кореляції типів психіки матері та 
дитини через визначення їх типів психіки запропонованою 
автором шкалою з 32 типів психіки. Визначено, що дуальність з 
матір'ю є природним фактором, що забезпечує дитині 
формування її психіки. Наведені спостереження автора за 
наслідками дуальності матері та дитини.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45829  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Савченко Наталія Володимирівна (PLAТA)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Троянди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45830  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кравченко Ілля Іванович  
 

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 "Робочий ескіз № 1 Проекту "Київські гірки". 
Влаштування гірськолижних трас та  об'єктів фізичної 
культури за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, вул. 
Червонопрапорна" ("Робочий ескіз № 1 Проекту "Київські 
гірки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45831  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Самар Тарас Вікторович  
 

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)  Балет "Мцирі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45832  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волковий Андрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Программирование"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45833  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бутов Ігор Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "ШЫк@лад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з двох частин: 1. Іллюстрований анонс 
суспільно-значущих подій та маркетингових заходів (АФІША, 
АКЦІЇ І СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ); 2. Довідник 
господарчих суб'єкті, у формі Інтернет мережі. Мета проекту - 
інформаційна підтримка різноманітних господарчих суб'єктів, 
які не мають змоги утримувати власний сайт.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45834  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бутов Ігор Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ШЫк@лад"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір використовується в якості логотипу, на обкладинці 
збірника "ШЫкАлад" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45835  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коваль Роман Григорович, Бондарчук Олексій Миколайович, 
Шутка Юрій Миколайович, Бондарчук Сергій Миколайович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Медирент" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний реєстр пацієнтів. 
Програмна платформа" ("ЕРП.ПП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Електронний реєстр пацієнтів. 
Програмна платформа" надає базові програмні сервіси для 
формування, актуалізації та санкціонованого використання 
бази даних електронного реєстру пацієнтів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45836  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Хром-2" ("Хром-2")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Хром-2".  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45837  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Вольт Р" ("Вольт Р")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Вольт Р". 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45838  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Епос 1" ("Епос 1")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45839  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Епос 2" ("Епос 2")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Креслення виробу "Епос 2". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45840  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Темп ПМ" ("Темп ПМ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Креслення виробу "Темп ПМ".  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45841  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  



 

 
171

твору (творів)  Креслення виробу "Сальто" ("Сальто")  
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Сальто". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45842  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Пікет" ("Пікет")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Пікет" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45843  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Отвір С" ("Отвір С")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Отвір С". 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45844  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Мустанг" ("Мустанг")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Мустанг".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45845  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Ескіз" ("Ескіз")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення вибору "Ескіз". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45846  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Епізод-20" ("Епізод-20")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45847  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно  
 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Еверест" ("Еверест")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Еверест". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45848  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мєшков Юрій Якович, Шиян Артур Віталійович, Сорока 
Катерина Феодосіївна  

 

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 "Роль прочности в охрупчивании сталей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі показано, що дійсно проблемою для сталей високої 
міцності є не загроза крихкості, а низький рівень механічної 
стабільності, контролюючи який можна гарантовано 
забезпечити експлуатаційну надійність металу у виробах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45849  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шиян Артур Віталійович, Котречко Сергій Олексійович, 
Мєшков Юрій Якович, Сорока Катерина Феодосіївна, Зацарна 
Олександра Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Определение хрупкой прочности и 
механической стабильности конструкционных сталей с 
использованием базовых механических характеристик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто питання зв’язку характеристик крихкої 
міцності та механічної стабільності з базовими механічними 
характеристиками конструкційних сталей. Встановлено 
залежність між еквівалентною деформацією та показниками 
деформаційного зміщення в області нерівномірної деформації 
зразка, які дозволяють прогнозувати величину характеристик 
крихкої міцності та механічної стабільності конструкційних 
сталей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45850  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Троценко Анатолій Миколайович  
 

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)  Літопис "Аеропорти України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45851  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гужва Лідія Миколаївна, Максименко Марина Ігорівна  
 

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 телепередачі "Ток шоу "Рецепты воспитания" 
("Рецепти виховання")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ток шоу допомагає батькам орієнтуватися в морі різних 
рецептів виховання дітей. Дві реальних сім’ї, які виховують 
дітей одинакового віку захищають протилежні підходи до 
одного з аспектів виховання. Ведуча не пристає ні до одної з 
висловлюваних точок зору. Вона підтримує атмосферу активної 
дискусії, ставлячи провокаційні питання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45852  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гужва Лідія Миколаївна, Максименко Марина Ігорівна  
 

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 телепередачі "Реалити-шоу "Иду к тебе" ("Іду до 
тебе")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реаліті-шоу, у якому приймає участь пара, що познайомилась у 
інтернаті. Під час листування обидва вирішують, що створені 
одне для одного, проте особиста зустріч ще не відбулась. Шоу 
надає закоханим можливість дізнатись, наскільки сумісні їх 
способи життя.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45853  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Максименко Марина Ігорівна, Гужва Лідія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій телепередачі "Развлекательная телеигра 
"Влюбленные в кино"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розважальне шоу для сімейних/закоханих пар, які 
захоплюються кіно, анімацією та телесеріалами. Учасники 
змагаються у знанні фактів про кіно. Частина питань буде 
задана перехожими, а частина конкурсів- ведучими.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45854  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Утопия (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 "Песни для звезд. Ч.І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку ввійшли три пісні "Во все паруса ", "Моя правда", "Я 
вернусь". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45855  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Косолапов Анатолій Аркадійович, Борисов Олександр 
Іванович  

 

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 "Вибір пріоритетів потоків заявок в 
інформаційно-керуючих системах реального часу" ("PRIORY")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє для заданих класів потоків інформаційно-
керуючої системи з обмеженими на час виконання транзакцій 
вибирати змішані пріорітети (абсолютні, відносні та 
безпріоритетні дисципліни обслуговування) в ручному та 
автоматичному режимах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45856  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Косолапов Анатолій Аркадійович, Ноздрін Кирило Ігоревич  
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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 "Оптимальний розподіл 
інформаційних потоків в системах " ("OPTiFLOW")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для перерозподілу інформаційних потоків 
в системі шляхом формування остовного дерева при мінімізації 
збільшення сумарного інформаційного потоку в оптимальній 
деревоподібній структурі. Кількість вузлів в структурі не 
повинно перевищувати 9.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45857  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Косолапов Анатолій Аркадійович, Мудрик Олександр 
Богданович  

 

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 "Оптимізація інформаційно-керуючих 
обчислювальних систем" ("ОПТІКОС")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє розв’язувати задачу оптимального 
розподілу інформаційних потоків в обчислювальній системі за 
критерієм мінімізації вартості та завантаженості каналів 
зв’язку на основі генетичного алгоритму власної модифікації, 
який використовує видозмінений оператор мутації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45858  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Косолапов Анатолій Аркадійович, Магамедов Володимир 
Камілович  

 

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 "Комплекс системного інтегратора" 
("CSI")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати вирішення основних задач 
ранніх стадій проектування інформаційних систем управління: 
побудова структури комунікацій, оцінка інформаційно-часових 
характеристик транзакцій при різних типах мікропроцесорів, 
вибір системи пріорітетів і формування технічної структури 
системи.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45859  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Росінський Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 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 лексичного узгодження 
даних в базах даних на прикладі адміністративно-
територіальних одиниць"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі реалізований алгоритм для пошуку лексично 
неузгоджених даних, що імпортуються в базу даних із зовнішніх 
інформаційних систем, та узгодження цих даних з існуючими, з 
метою збереження цілісності бази даних. Програма є 
прикладною та призначена для обробки лексично неузгоджених 
данних, що представляють собою назви адміністративно-
територіальних одиниць.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45860  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Юрківська Марія Григорівна  
 

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)  Твір методично-учбового характеру "Авторская методика 
обучения визажу и стилистике Марии Юрковской"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор пропонує власну методику навчання спеціалістів 
мистецтву та стилістики - системний підхід до створення 
цілісного образу клієнта шляхом підбору стилю та іміджу з 
урахуванням віку, темпераменту, соціального статусу, сучасних 
тенденцій в галузі моди, дизайну та можливостей сучасних 
технологій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45861  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гладишев Віталій Валентинович, Курінний Антон 
Валерійович, Скаковська Ольга Іванівна, Дроздов Олексій 
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)  Інформаційний лист "Виготовлення інсталяційного лінімент-
гелю антимікробної дії в умовах аптеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проводиться методика виготовлення інсталяційного лінімент-
гелю в умовах аптеки. Пропонується аптекам, які займаються 
виготовленнм ліків, фармацевтичним підприємствам та 
лаболаторіям з аналізу якості лікарських засобів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45862  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Олена Мусієнко (псевдонім), Мокрий Артем Валерійович  
 
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 "Святым Огнем"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Музичний альбом "Святым Огнем" включає в себе наступні 
пісні: "Путь Домой", "Таинственный зверь", "Странник", 
"Храм заблудших душ", "Последний король", "Сон", "В 
поисках судьбы", "Мятежный Дух", "Клинок", "Земля любви", 
"Моя душа", "Святым огнем", "Доля и Недоля". Темою пісень, 
що входять до альбому, є розкриття духовного світу людини і 
відродження забутих ідеалів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45863  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гацький Євгеній Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товарна біржа "Аграрна Біржа" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "On - Line Аукціон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "On - Line Аукціон" призначена для 
аукціонів через Інтернет. Має три режими: гостоьвий , 
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користувач, адміністратор. В першому відвідувач може 
спостерігати за ходом торгів у реальномц часі. Другий - для 
авторизованих користувачів - учасників торгів. Третій - для 
внесення в програму інформації про лоти, учасників аукціону.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45864  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рудько Георгій Ілліч, Нецький Олексій Владиславович, 
Назаренко Михайло Володимирович, Хоменко Сергій 
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)  Монографія "Національні та міжнародні системи класифікації 
запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи 
гармонізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Охарактеризовано класифікації запасів і ресурсів корисних 
копалин, які використовуються окремими державами, та 
міжнародні класифікації, що використовуються комерційними 
організаціями з метою формування загальноприйнятих 
стандартів банківської звітності.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45865  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волкодав Олег Володимирович, Зінченко Світлана Артурівна  
 

Повне ім’я або 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 лечения гидроцефалии у детей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод лікування гідроцефалії у дітей заснований на можливості 
використання оригінальної лікувально-шунтової системи для 
відтоку ліквору з бічних шлуночків головного мозку в 
субарахноїдальний постір і відновлення його фізіологічної 
резорбції.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45866  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Утопия (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



 

 
180

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мафия. Ч.І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку війшли п’ять пісень "Лучшее шоу", "Мафия", "Очень, 
так нежно..", "Папарацци і я", "Сценарий счастья". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45867  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Юдкевич Олена Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів) Збірник творів ужиткового мистецтва "Каталог жіночих сумок 
та аксесуарів ручної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог жіночих сумочок та аксесуарів ручної роботи - це 
збірник творів образотворчого мистецтва - жіночих сумочок, які 
поєднують у собі дизайн та практичність. Усі сумки, невеликі 
барсетки, косметички, брелокі виконані вручну з натуральних 
матеріалів: шкіра, замш та інш.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45868  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ібадов Яшар Садай огли, Катаманова Джеміля Лемарівна, 
Сатаєва Тетяна 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)  Літературний твір "ЛІКУВАЛЬНА МАЗЬ АЛЬ-ДЕРМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У виробництві лікувальної мазі Аль-Дерм використовуються 
такі натуральні компоненти, як масло зародків пшениці, масло 
какао, масло кокоса, ефірне масло м’яти і чайного дерева, 
натуральні ефірні масла хвойних дерев, таких як сосна, ялиця, 
яловець, кедр та унікальна структурована вода.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45869  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ібадов Яшар Садай огли, Катаманова Джеміля Лемарівна  
 

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 "МАСАЖ ХРЕБТА ЗА ДОПОМОГОЮ 
ГАРМОНІЗАТОРА "КЛЮЧ ЖИТТЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даної методики є посилення оздоровчого ефекту масажу 
хребта за рахунок застосування керамічних гармонізаторів 
"Ключ життя". Масаж хребта проводиться в положенні сидячи 
або лежачи. Тривалість процедури 10-15 хвилин. Масаж можна 
робити як одним "Ключем Життя", так і двома.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45870  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Відаль Віталі Свєтіславович  
 

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 "KS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення "KEP SMILING". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45871  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ібадов Яшар Садай огли  
 

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 "КАБІНА ГАРМОНІЗАЦІЇ Я.С. Ібадова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Кабіна гармонізації" Я.С. Ібадова є високоефективним, 
екологічно чистим, фізіологічним засобом оздоровлення 
людини. Регулярне перебування в "кабіні гармонізації" Я. С. 
Ібадова дозволяє відновлювати біологічні ритми організму.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45872  
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Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ібадов Яшар Садай огли, Катаманова Джеміля Лемарівна, 
Сатаєва Тетяна 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)  Літературний твір "КОСМЕТИЧНИЙ КРЕМ АЛЬ-ДЕРМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перевагою крему Аль-Дерм є відсутність у складі кремів 
синтетичних консервантів Базовий склад крему: очищена 
мініральна вода, активована гармонізатором "Ключ життя", 
масло ши, масло виноградних кісточок, олія зародків пшениці, 
олія авокадо, рослинний емульгатор, масло апельсина.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45873  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Невілько Олексій Григорович, Бєлоус Каріна Анатольївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хінді - це легко" ("Хінді")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це пісня про те як люди вивчають іноземну мову, зокрема хінді. 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45874  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Швидько Андрій 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 "Разговор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Текст пісень, музика, аранжування, виконання - авторські. 
Альбом складається з 15-ти пісень, а саме: "Ближе к звездам!"; 
"Тайга"; "Разговор"; "У буржуечки"; "Блудный сын"; 
"Разбитый нос"; "Ментовская крыша"; "Пуля-время"; "На 
полпути до веры"; "Прощай, Кавказ!"; "Славный Днепр!"; 
"Плитка шоколада";"Эдельвейсы";"Шоколадница"; 
"Водочка".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45875  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Утопия (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 "Музыкальные портреты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В збірку війшли одинадцять музичних творів, що написані про 
людей та описують особисті якості характеру людини й основи 
індивідуального стану душі, які розкривають духовний 
потенціал краси і свідомості, їх вплив на навколишній світ, 
причому назвою музичного твору-портрету можу бути ім’я 
людини, якій воно написано, або назва художнього образу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45876  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зінчук Василь Степанович (Джером)  
 
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 "Музыкальный альбом "FM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом випущений українською мовою. В альбомі 8 
оригінальних пісень: „Все що сили”, „День сурка”, „FM”, 
„Падає зірка”, „Фанні”, „Колись давно”, „Хіп Хапа”, 
„Будівельник”.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45877  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Болдирев Дмитро Данилович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів " Набір етикеток "FURRY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескізи " Набір етикеток "FURRY" представляють собою 
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оригінальні зображення етикеток до побутових миючих засобів 
у кількох колористичних рішеннях, що призначені для 
задоволення естетичних та побутових потреб людей. На даних 
ескізах витончено наведено графічне поєднання кольорів із 
яскравими зображеннями рослин, зайця, побутового посуду та 
словесного напису.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45878  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Болдирев Дмитро Данилович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "FURRY"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ілюстрації "FURRY" представляють собою оригінальне 
зображення усміхненого яйця у кількох колористичних 
рішеннях.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45879  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фостик Анатолій Борисович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Люм'єр" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка творів для каталогу виробів та 
конструкцій з ілюмінації "Каталог иллюминации Люмьер 2012-
2013"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45880  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Цехмістер Ярослав 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)  Книга "Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного 
профілю: теорія і практика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45881  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Самойленко Олександр Миколайович, Заєць Володимир 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-
виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та 
захисту прав споживачів 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Пакет прикладних програм Vessel 
Graduation System "VGS" ("ППП "VGS")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пакет прикладних програм призначений для автоматизованого 
оброблення результатів вимірювань при провірці.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45882  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ткачук Валерія Василівна  
 

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 "Замість гудків - 18"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45883  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яхонтова Ірина Володимирівна, Коротчин Микола 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська 
авіаційна компанія "ВЕЛЕС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Техническое описание модификации 
вертолета Ми-14БТ до вида Ми-14ГП, 14ГП.ВЕЛ 001.ТОМ-11"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміна конструкцій включає виконання робіт з демілітаризації, 
приведення конструкції планера до базової конструкції та 
переобладнання у вантажопасажирський варіант.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45884  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яхонтова Ірина Володимирівна, Коротчин Микола 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська 
авіаційна компанія "ВЕЛЕС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Техническое описание модификации 
вертолета Ми-14 до вида Ми-14ГП, 14ГП.ВЕЛ 0049.ТОМ-12"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміна конструкцій включає виконання робіт з демілітаризації, 
приведення конструкції планера до базової конструкції та 
переобладнання у вантажопасажирський варіант. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45885  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектна пропозиція "Навчально-
виховний комплекс "Троїцький" зі школою на 22 класи та 
дитячим садком на 4 групи по вул. Тимірязєвській, 36 у 
Печерському районі м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45886  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Івахненко Валерій Сергійович, Ляхін Олександр 
Володимирович, Сапсай Володимир Олексійович, Махотенко 
Сергій Васильович, Костюченко Андрій Олександрович, 
Міхеєнко Антон Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення 
автоматизації прийому платежів на програмно-технічних 
комплексах самообслуговування платежів (ПЗ ПТКС)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45887  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Івахненко Валерій Сергійович, Ляхін Олександр 
Володимирович, Сапсай Володимир Олексійович, Махотенко 
Сергій Васильович, Костюченко Андрій Олександрович, 
Міхеєнко Антон Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення  для 
накопичення, обліку та обробки на сервері фінансової 
інформації, що надходить від програмно-технічних комплексів 
самообслуговування платежів (ПЗ ФС ПТКС)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45888  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ковтун Володимир 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 "Німецька мова для економістів. 
Інтерактивний практикум. Частина друга" ("Deutsch fuer 
Wirtschafsstudenten. Interaktives Praktikum. Teil II. 
Computerunterstuetztes Lehrwerk")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепція навчального посібника спрямована на задоволення 
поглиблених та розширених комунікативних потреб студента-
економіста або будь-кого іншого, хто почав опанування 
німецькоою мовою економіки, користуючись навчальною 
комп'ютерною програмою.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45889  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галавська Людмила Євгеніївна  
 

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 "Проектування показників якості 
інтегрованого кулірного трикотажу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє в атоматичному режимі за короткий 
проміжок часу визначити показники якості інтегрованого 
кулірного трикотажу платированого, плюшевого, футерованого 
переплетень чи двошарового трикотажу різноманітних за видом 
сировини гідрофільного та гідрофобного шарів у відповідності 
до обраних технологічних параметрів роботи в’язального 
обладнання та навпаки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45890  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галавська Людмила Євгеніївна, Єліна Тетяна Вікторівна  
 

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)  Твір "Система кодування ниток у структурі кулірного 
трикотажу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для опису будови кулірного трикотажу та подальшого 
тривимірного геометричного моделювання комп’ютерними 
засобами розроблено систему кодування нитки в структурі 
будь-якого головного, похідного чи візерункового 
переплетення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45891  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галавська Людмила Євгеніївна, Боброва Світлана Юріївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір "Метод визначення характеристик пор у структурі 
трикотажу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено метод визначення характеристик наскрізних пор у 
структурі кулірного трикотажу, що сприяє подальшому 
прогнозуванню його функціональних властивостей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45892  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романова Ольга Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Семь Призванных и их волшебные шары цвета радуги"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитяча казка про 7 дітей з різних континентів, які при своєму 
народжені отримували дари від чарівників з іншого світу. Через 
7 років вони потрапляють в інший світ, щоб допомогти 
чарівникам у останній битві із злом. У кожного з них є зброя -
чарівні кульки барви райдуги, на яких вони можуть літати і 
битися.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45893  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лубянська Світлана Павлівна (Ольга Клименко)  
 

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 повнометражного ігрового фільму "Будь моим 
папой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дванадцятирічний хлопчик стає свідком вбивства матері-
п’яниці. Переслідуваний вбивцею, він повинен відшукати свого 
батька, адже крім нього у дитини нікого немає. У результаті 
пошуків хлопчикові вдається знайти чоловіка, який захистить 
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його від вбивці і подарує дитині справжню батьківську любов. І 
неважливо, що цим чоловіком виявиться не рідний батько.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45894  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Циганок Віталій Володимирович, Качанов Петро 
Тимофійович, 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" ("СРЗОЕІ "Консенсус")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

СРЗОЕІ "Консенсус" призначена для проведення оцінювання 
розподіленими групами експертів з подальшим використанням 
зібраної та обробленої інформації в системах підтримки 
прийняття рішень. Система реалізує технологію побудови бази 
знань цільового типу для слабко структурованих предметних 
областей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45895  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мельніков Віктор Володимирович, Субботін Олександр 
Анатолійович, Трощенко Олег Олександрович, Губанов 
Володимир Іванович, Єрьомін Ігор Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського 
Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних, комп’ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Судовая база данных (гидрология)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних являє собою підбір первинних гідрологічних 
експедиційних даних та історичних архівних даних наукових 
експедицій України по гідрології. Вона містить близько міліона 
записів вимірювань, 6500 станцій, інформацію про 90 наукових 
рейсах науково-дослідних суден України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45896  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Остапченко Людмила Іванівна, Синельник Тетяна Борисівна, 
Рибальченко Тарас Володимирович, Рибальченко Володимир 
Корнійович  
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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 "Біохімічні механізми апоптозу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45897  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Батуєв Андрій Валерійович  
 

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 "Лунный Знак"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45898  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Омельченко Вадим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК "ПРИВАТБАНК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PrivatGate"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення отримання, перевірки, 
оброблення електронних документів з електронним цифровим 
підписом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45899  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Заміховський Леонід Михайлович, Николайчук Микола 
Ярославович, Белей Андрій Ярославович, Левицький Іван 
Теодорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Західний 
Інженерно-Технічний Центр" 
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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 
"Навчальний курс "Компоненти систем управління об'єктами 
морських самопідіймальних бурових установок на базі 
апаратно-програмних засобів фірм ABB i Wago. Базовий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний курс призначений для підготовки інженерно-
технічних спеціалістів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45900  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єфименко Микола Миколайович, Бєсєда Володимир 
Вікторович  

 

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)  Методичний твір "Парный боди-тренинг взрослого и 
младенца. Методические рекомендации для родителей, 
педагогов и медиков"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для батьків, педагогів, реабілітологів, 
спеціалістів по фізичному вихованню.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45901  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єфименко Микола Миколайович, Бєсєда Володимир 
Вікторович  

 

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)  Методичний твір "Групповой боди-тренинг взрослых и 
малышей 1-3 лет. Методические рекомендации для родителей, 
педагогов и медиков"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для батьків, педагогів, реабілітологів, 
спеціалістів по фізичному вихованню.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45902  
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Дата реєстрації авторського права  03.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лісовий Володимир Миколайович, Кочет Олександр 
Михайлович, М'ясоєдов Валерій Васильович, Дейнеко Вікторія 
Володимирівна, Остапов Дмитро Михайлович, Степанова Лідія 
Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Інтерактивна база Харківського 
національного медичного університету "Наука онлайн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45903  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Блінова Катерина Володимирівна  
 

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)  Опис проекту, створеного для використання в розважальних 
заходах "ДомохоZяйка PARTY!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"ДомохоZяйка PARTY", "господаRка PARTY!" - соціальний 
проект, створений для використання в соціальних 
розважальних заходах, а саме танцювальні фітнес мастер-класи, 
які проводяться на відкритих площадках або у закритих 
приміщеннях.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45904  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овсєєв Олександр Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до пісні "Заозерное"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45905  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коваленко 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 письмовий твір "Жить как все!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга спрямована на розкриття можливостей людей, способів 
оволодіння ними, на краще представлення картин світу, 
відкриття завіси незрозумілого та місця людини в ньому.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45906  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ейгензеер Володимир Іванович  
 

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 "Золотая осень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Юпитер и Венера", "Золотая осень". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45907  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Безручко Олександр Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга (монографія) "Архівна спадщина Олександра 
Довженка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книжці розповідається про маловідомі сторінки життя 
видатного українського кінорежисера О.П. Довженка та його 
учнів з Київського і Московського державних інститутів 
кінематографії, режисерської лабораторії на Київській 
кінофабриці, Режисерської Академії при Вищому державному 
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інституті кінематорграфії, Школи кіноакторів при Київській 
кіностудії художніх фільмів, Всесоюзному державному інституті 
кінематографії.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45908  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Безручко Олександр Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга (монографія) "Справа-формуляр "Запорожець": "І я 
горів у тому вогні..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книжці розповідається про маловідомі сторінки життя 
видатного українського кінорежисера О.П. Довженка, його 
учнів і колег на основі аналізу розсекречених архівних 
документів часів Громадської війни, репресій тридцятих років, 
Голодомору та Сталінської опали часів Другої світової війни.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45909  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Безручко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів 
вищих навчальних закладів "Вітчизняна кіношкола. Режисери-
педагоги", т. 6-9" ("С.М. Ейзенштейн")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено характерні особливості 
педагогічної методики найкращого кінорежисера усіх часів і 
народів, одного з перших теоретиків кінематографа, 
кінопедагога, заслуженого діяча мистецтв, професора, доктора 
мистецтвознавства, лауреата двох Державних премій -С.М. 
Ензенштейна. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45910  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Безручко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Навколо світу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографії, зроблені Олександром Безручком у різних країнах 
світу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45911  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сергій Трохим (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 "1986"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45912  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Матвєєва Олена Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мечте навстречу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45913  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Андрій Сідов (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 "Дванадцять" ("12")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень "12" складається з дванадцяти пісень: "Танцуй со 
мной", "Первый снег", "Полюби меня", "Иди со мной", "В 
ожидании чуда", "На облаках рая", "Убиваешь страстью", 
"Обжигая руки губами", "Ангел", "Нам не обьяснить", "Там, 
где мой дом", "Экстракт счастья".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45914  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сабадишин Ростислав Олексійович  
 

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 до пісень "Любка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45915  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дмитрієв Дмитро Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Влада: земельний кадастр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення земельного кадастру. 
Основні функції - управління графічними підосновами 
(векторні карти, растрові матеріали), облік (імпорт у форматі 
in4, редагування, створення) кадастрових даних земельних 
ділянок, звітність в режимі атласу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45916  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Близнюк Анатолій Сергійович  
 

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)  Науково-технічний твір "Технічні умови (проект) "Насоси 
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сокові консольні масні (модернізовані) СКМ і агрегати на їх 
основі АСКМ, насоси СК (сокові консольні) і агрегати на їх 
основі АСК, насоси НС (насоси сокові) і агрегати на їх основі 
АНС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект технічних умов, що заявляється, поширюються на 
відцентрові одноступінчасті агрегати електронасосні АСКМ.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45917  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Верцімаха Олег Ярославович, Каленченко Станіслав 
Миколайович, Суптельний В'ячеслав Михайлович, 
Новохатський Максим Васильович  

 

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 "Megapolis. Ліцензування торгівлі 
лікарськими засобами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію лізензування оптової та 
роздрібної торгівлі лікарськими засобами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45918  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Верцімаха Олег Ярославович, Каленченко Станіслав 
Миколайович, Суптельний В'ячеслав Михайлович, 
Новохатський Максим Васильович  

 

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 "Megapolis. Ліцензування та 
сертифікація виробництва лікарських засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію ліцензування виробництва 
лікарських засобів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45919  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Верцімаха Олег Ярославович, Каленченко Станіслав 
Миколайович, Суптельний В'ячеслав Михайлович  
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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 "Інформаційно-аналітична система 
"Megapolis. Контроль безпеки виробів медичних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію процесів контролю 
безпечності виробів медичних, що знаходиться в обігу або 
ввозяться на територію України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45920  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Адоніна Марія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, твір ужиткового мистецтва, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Сеть уютных ресторанов. Ключевые элементы 
декора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45921  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Адоніна Марія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, твір 
архітектури  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Сеть уютных ресторанов. Элементы декора 
входной группы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45922  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця)  
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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)  Музичний твір з текстом "Україна..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Україна" є висвітленням любові до рідної землі - 
України. Пронизана духом патріотичності, наповнена почуттям 
гордості, пошани, відповідальності, довіри, безмежної любові до 
рідної землі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45923  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця)  
 

Повне ім’я 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 "Малюнок..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Малюнок" за напрямком музики є українською 
лірикою. Пісня розповідає про очікування любові та 
формування долі шляхом малюнку коханого.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45924  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця)  
 

Повне ім’я 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 "Як, без тебе я?..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Як, я без тебе?..." за напрямком музики є українською 
лірикою. Пісня розповідає про любов "до безтями", любов, яка 
поглинає душу й тіло та стає сенсом життя.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45925  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця)  
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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)  Музичний твір з текстом "Ти мрія моя..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Ти мрія моя..." за напрямом музики є українською 
лірикою. Пісня розповідає про почуття любові до коханого, 
після розставання. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45926  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця)  
 

Повне ім’я 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 "Ничего не вернешь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Ничего не вернешь..." за напрямком музики є ліричною 
піснею. Слова написані російською мовою.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45927  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Роксана Лемиш (псевдонім)  
 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фантастичний роман "Истоки Колдовства: опасная Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45928  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мороз Микола Георгійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут 
"Іскра" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Керування електричним нагрівачем 
води"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розташована у мікроконтролері, який керує роботою 
електричного нагрівача води.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45929  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єфименко Микола Миколайович, Шевцов Андрій Гаррієвич  
 

Повне ім’я або 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 "Корекція рухової сфери дітей дошкільного віку 
з використанням психічних структур колективного 
несвідомого"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі надане теоретичне обгрунтування методичного 
комплексу корекції рухових порушень у дітей дошкільного віку 
з використанням потенціалу структур колективного 
несвідомого, що спирається на основні положення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45930  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Петрина Олександр Валентинович, Чаричанська Тетяна 
Степанівна, Кириченко Олексій Михайлович, Анічкін Юрій 
Володимирович, Данько Ольга Сергіївна, Дегтяренко Євгенія 
Анатоліївна, Кудрін Станіслав Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр навчання 
"Актив" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Електронний навчальний посібник 
"dipifr.com"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система сертифікації бухгалтерів, яка видає диплом ДіпФР.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45931  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Петрина Олександр Валентинович, Чаричанська Тетяна 
Степанівна, Кириченко Олексій Михайлович, Анічкін Юрій 
Володимирович, Данько Ольга Сергіївна, Дегтяренко Євгенія 
Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр навчання 
"Актив" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Електронний навчальний посібник 
"cap-cipa.com"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Унікальна площадка, яка надає послуги з дистанційного 
навчання бухгалтерів на основі сучасних технологій 
електронного навчання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45932  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мороз Микола Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут 
"Іскра" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обробки сигнала віхретокового 
дефектоскопа"   

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розташована у мікроконтролері, який обробляє 
сигнал, отримуваний від вхідного модуля дефектоскопа.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45933  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білінська Христина Володимирівна  
 

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 "Психодіагностична комп'ютерна 
програма "ПСИХОФІЗІОЛОГ-2 (PSYPHISI)" (Версія 0.0.1.48)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп'ютерна програма визначає: лабільність сили нервових 
процесів, швидкість простої та складної сенсомоторної реакції, 
реакцію на об'єкт, що рухається, психологічні стани осіб різних 
вікових категорій в тому числі і для дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45934  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білінська Тетяна Мирославівна, Варнавських Катерина 
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)  Психодіагностична комп'ютерна програма "Карта інтересів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психодіагностична комп'ютерна програма розроблена на основі 
методики "Карта інтересів" О.Є. Голомштока (Модифікація 
Т.Білінської, К.Варнавських).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45935  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білоусов Юрій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "КВАНТОВАНИЕ ВЕКТОРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ВРЕМЕНИ при дуговом плавлении металла (ряд 
открытий)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45936  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Black Light Coma (псевдонім), Балеста Олексій Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Black Light Coma-Colors" ("Drofa-
Colors")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45937  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дацюк Сергій Аркадійович  
 

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 "Сложный новый мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка праць "Сложная индивидуация. Основы 
психоконструирования",  "Версология" та в додатку - цикл 6 
статей "Обретение смысла", що є транскриптом відеороликів 
автора, розміщених на його власному каналі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45938  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Івасишин Орест Михайлович, Марковський Павло Євгенович, 
Котречко Сергій Олексійович, Мєшков Юрій Якович, Шиян 
Артур Віталійович, Сорока Катерина Феодосіївна  

 

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 "Взаимосвязь параметров равномерной 
деформации с базовыми механическими характеристиками 
конструкционных титановых сплавов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто проблему взаємозв'язку параметрів 
рівномірної деформації з базовими механічними 
характеристиками конструкційних титанових сплавів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45939  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Івасишин Орест Михайлович, Марковський Павло Євгенович, 
Котречко Сергій Олексійович, Мєшков Юрій Якович, Шиян 
Артур Віталійович, Сорока Катерина Феодосіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Определение показателей деформационного 
упрочнения конструкционных титановых сплавов в области 
неравномерной деформации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто питання зв'язку показників деформаційного 
зміцнення з базовими механічними характеристиками 
конструкційних титанових сплавів при пластичних 
деформаціях, більших за рівномірну.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45940  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Борисов Андрій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний сценарій "Пассенджер "С": Начало"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Андрій рятує хворих від смерті завдяки здатності його 
організму виробляти противірусну речовину.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45941  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Олександр Доля (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Золотая лента"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45942  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Євтушенко Анна Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Круть - верть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45943  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гінкул Наталя Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, 
похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис пригодницько-розважального проекту "Раптова Слава"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новий розважальний проект, що включає в себе елементи ток-
шоу, пригод, розіграш, зйомки прихованою камерою та 
змагання професіоналів. Пошук 3-х осіб, майстрів своєї справи 
в кожному випуску. Участь і коментарі відомих людей, та зірок 
шоу бізнесу. Прості люди отримують можливість прославитися 
через перевірку професійних якостей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45944  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шульженко Владислав Вікторович  
 

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 "Камерная музыка. Владислав 
Шульженко. Chamber Music. Vladislav Shulzhenko"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку входять сім музичних творів: "Квартет №7" для 2-х 
скрипок, альта і віолончелі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45945  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Козаченко Ігор Миколайович  
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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 "Класифікація снарядів до пневматичної зброї"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Велика кількість моделей пневматичної зброї зумовлює у свою 
чергу наявність багатьох видів снарядів до неї.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45946  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Козаченко Ігор 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 "Класифікація сучасної пневматичної зброї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано визначенння й класифікація більшості зразків 
сучасної пневматичної зброї, яка нерідко застосовується в 
кримінальних цілях і стає об'єктом дослідження судових 
експертів різних спеціальностей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45947  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коровіна Лідія Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкети опитування студентів медичного 
вищого навчального закладу для визначення аліментарних, 
поведінкових та мікросоціальних чинників на час опитування, 
в дитинстві, та суб'єктивної оцінки стану здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Група анкет, створена для опитування студентів медичних 
вищих навчальних закладів з метою визначення впливу 
аліментарних, поведінкових та мікросоціальних чинників, які 
діяли на час опитування та/або в дитинстві, на 
нейрофізіологічні, фізіологічні, психологічні, поведінкові або 
інші характеристики організму опитуваних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45948  
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Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Циба Анатолій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Парад мелодий". Хрестоматия популярной 
музыки для саксофона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли популярні мелодії для саксофона в супроводі 
фортепіано (синтезатора, гітари). 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45949  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Самойлович Євгеній Ілліч  
 

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)  Літературний твір наукового характеру "ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ НА ЛЕЙКОЗИ МЕТОДОМ ЄВГЕНІЯ 
САМОЙЛОВИЧА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лікування хворих на лейкози методом Євгенія Самойловича 
впроваджується терміном у шість тижнів, за який вживають 
овочеві соки, п'ють чай з лікарських рослин, роблять ванни, 
компреси та інші водні і повітряні процедури, на час лікування 
виключають з раціону м'ясні супи, свинину, яловичину, 
копченості, алкоголь, фармацевтичні ліки (крім серцевих), не 
палять.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45950  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бородай Ірина Сергіївна  
 

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)  Інформаційний збірник даних "Зоотехнічні наукові школи та 
центри"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Інформаційний збірник даних містить основні відомості щодо 
дати заснування, напрямків діяльності та здобутків, а також 
персонального складу зоотехнічних наукових шкіл та центрів 
Україні, що розглядається як основні критерії їх 
результативності у системи аграрної науки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45951  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лісін Денис Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система візуалізації та побудови сітки 
на поверхні геометричних об'єктів, які описані за допомогою 
математичних засобів теорії R-функций "Rf-preview" ("Rf-
preview модуль")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що 
використовується для візуалізації та побудови сітки на поверхні 
геометричних об'єктів, які описані за допомогою математичних 
засобів теорії R-функцій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45952  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Липей Євгенія Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мої збуваються мрії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45953  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Липей Євгенія Богданівна  
 

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 "Назад дороги нет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45954  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шпара Валентина Ігорівна, Аніщенко Алла Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурна 
майстерня "АМА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект собору та комплексу допоміжних 
споруд Свято-Ольгінської парафії на вулиці Вербицького, 3-Г в 
Дарницькому районі м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Собор та комплекс допоміжних споруд Свято-Ольгинської 
парафії по вулиці Вербицького, 3-Г в Дарницькому районі м. 
Києва, складається з Собора Святої Ольги, Собора Святого 
Всеволода, дзвіниці, адміністративно-господарчого комплексу 
та будинку священнослужителя (школи).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45955  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  П'ятигорець Сергій Андрійович  
 

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 "Алоэ Луша"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45956  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кулінська Поліна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬБА БУД 
ІНВЕСТ" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
фотографічний твір, складений твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт будівельної компанії "АЛЬБА БУД 
ІНВЕСТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45957  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Карчинський Віктор Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень "Обладнання спортивне ігрове"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі на 176 сторінках узагальнена, проаналізована, надана 
інформація та креслення по всьому можливу обладнанню (130 
одиниць) ігрового обладнання для : гри у волейбол (61 одиниця 
обладнання), бадмінтон (24), великій теніс (18).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45958  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чабан Володимир Євгенійович  
 

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 "Модернізація системи електронного 
документообігу Діло" (Модернізація СЕД "Діло")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45959  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чабан Володимир Євгенійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



 

 
213

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма технічної підтримки 
системи електронного документообігу Діло" (Програма ТП СЕД 
"Діло")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45960  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Авраменко Алла Віталіївна  
 

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)  Графічні твори "Святогорье и виды Донецка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45961  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Наталія Уіллрайт, Наталия Уиллрайт (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)  Книжковий рукопис "Приключения команды "Небесного 
ангела"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дас, Валед, Артур і Нет - члени екіпажу космічного корабля 
"Небесный Ангел". Вони протистоять сандонійським 
загарбникам, які на чолі з божевільним правителем захопили 
потужну організацію під назвою Галактичний Союз. А після 
всього, вони візьмуть вас із собою у світ спогадів, коли команда 
мандрувала космічним простором у пошуках стародавнього 
артефакту - Акватіуса. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45962  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  DeiGratia (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Утро нового дня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник пісень гурту "DeiGratia" "Утро нового дня" є 
результатом роботи композитора та поета Колосова Сергія 
Володимировича за 2011-2012рр.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45963  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фаренюк Мирослав Миколайович (The Drift)  
 

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 "The Drift"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перелік творів: "Амбиции", "Любовь с первого взгляда", 
"Минадо", "На волне", "Хип-Хоп Коннект". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45964  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яніна Мозелевська (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Барсик і Марсик - Сонячні лицарі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка про пригоди двох песиків та інших звірят, які рятують 
сонце від злої відьми Гермигільди  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45965  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дунаєва (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Социально-психологический тренинг 
оптимизации профессиональных качеств фермера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тренінг складається з 12 тематичних блоків, у кожному з яких 
ведеться робота над певною професійною якістю фермера.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45966  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сазонова Марія Вікторівна, Левченко Тихон Дмитрович, 
Лебединський Дмитро 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 "Ти людина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45967  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Остапюк Ярослав Васильович  
 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-портал СГД фармацевтичної 
галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для зменшення помилок суб'єктів 
господарювання при заповненні заяв.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45968  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Остапюк Ярослав Васильович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Публічний документ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є дієвим механізмом реалізації забезпечення права 
кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у 
володінні суб'єктів владних повноважень та інформації, що 
становить суспільний інтерес.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45969  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корабель Михайло Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Фармконтроль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує роботу різних підсистем, пов'язаних з 
лікарськими засобами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45970  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корабель Михайло Володимирович  
 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
"Підготовка документа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для супроводу процесів створення, 
погодження, затвердження і реєстрації електронного документа 
та передачі його адресату.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45971  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Солов'яненко Анатолій Анатолійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мистецько-освітній проект "Новорічні пригоди капітана 
Врунгеля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45972  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  КрымSкая (псевдонім), Тонконогов Михайло Анатолійович  
 

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 "Сердцеедки" своя правда про чувства" 
("Сердцеедки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Набір коротких новел, які переплетені загальним фіналом 
історії, наочно продемонструють, що на щастя усе таємне навіть 
стає явним. Любов перемагає хитросні фінансові схеми та 
кам'яні серця, а життя підкидає несподівані сюрпризи героям.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45973  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  КрымSкая (псевдонім), Тонконогов Михайло Анатолійович  
 

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 "Дело" "Разведение русалок в неволе"  ("Дело")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія кохання русалки і звичайної людини. На шляху до 
щастя закохані зустрічають безліч перепон: в озері, де мешкає 
русалка, захований скарб Наполеона, за яким полює цинічний 
злодій. А найстрашніше - чудо-дівчина пов’язана обіцянкою 
служити багатієві-господарю землі, на якому розташоване 
озеро. Але любов перемагає всі перешкоди.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45974  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волков Віктор 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)  Твір в двух частинах "Парадоксы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Є задачі, які на сьогодні не мають вирішення - парадокси. В 
даному творі пропонується їх варіанти вирішення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45975  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Піменов Сергій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "СПИНКА ЛІЖКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зображує різноманітні варіанти конструкції 
спинки ліжка оригінального дизайну. Твір містить 7 ескізів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45976  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Опара Вікторія Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Альбом Афроплетение от Виктории Опара"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45977  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ювченко Поліна Вадимівна  
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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)  Переклад словника психоаналізу "DICTIONNAIRE DE LA 
PSYCHANALYSE SOUS LA DIRECTION DE 
B.VANDERMERSCH  ET R.CHEMAMA, PARIS: LAROUSSE 
1998" ("Переклад словника психоаналізу Р. Шемама, Б. 
Вандермерша")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник психоаналізу було випущено у 1998 р. Міжнародною 
Лаканівською асоціацією. Це видання добре знане у 
психоаналітичному світі. За 14 років він витримав кілька 
перевидань і був перекладений усіма європейськими мовами. 
Рекомендується професійним психологам, психіатрам, 
студентам профільних навчальних закладів. Основний довідник 
для психоаналітика локанівського напрямку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45978  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фельдман Олександр Вікторович, Безрукова Юлія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Альмотек" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система показа и управления 
информационным и медиа контентом "Альмог ТВ" ("Альмог 
ТВ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для візуального 
відображення відеоінформації, статистичних зображень і 
текстової інформації на електронних інформаційних екранах, 
програвання аудіо записів, а також для централізованого 
управління медіа-контентом, налаштуваннями клієнтської 
частини системи, ведення журналів статистики показу 
відеоінформації, формування звітів на основі отриманих 
статистичних данних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45979  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Залейдінов Руслан Равильович, Мацюк Олександр 
Олександрович, Пирлик Роман Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Сашка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений об’єкт являє собою зображення хлопчика 
"Сашка". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45980  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гордус Павло Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Смесь из шуток, правды и любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 В збірку пісень  включено більш 60 пісень на різну тематику.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45981  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шпара Валентина Ігорівна, Аніщенко Алла Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурна 
майстерня "АМА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Проект забудови земельної ділянки 
багатосекційним житловим будинком на бульварі Дружби 
Народів, 2 у Печерському районі м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створений архітектурний ансамбль на земельній ділянці по 
бул. Дружби Народів, 2, у Печерському районі м. Києва, поєднує 
об’ємно - просторове рішення з ландшафтною архітектурою 
схилів озера Глінка. Забудова поєднує житлові будинки із 5-пов. 
громадським центром, підкреслює виразний ландшафт 
місцевості і важливість його, як містобудівного вузла.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45982  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Верцімаха Олег Ярославович, Каленченко Станіслав 
Миколайович, Суптельний В'ячеслав Михайлович  
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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 "Інформаційно-аналітична система 
"Megapolis. Електронна заява"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів 
подання та подальшої обробки заяв в електронному вигляді з 
використанням Електронного цифрового підпису (ЕЦП).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45983  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Верцімаха Олег Ярославович, Каленченко Станіслав 
Миколайович, Суптельний В'ячеслав Михайлович  

 

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 "Інформаційно-аналітична ситема 
"Megapolis. Контроль якості продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує автоматизацію процесів 
контролю якості продукції, що знаходиться в обігу або 
ввозиться на територію України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45984  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Верцімаха Олег Ярославович, Каленченко Станіслав 
Миколайович, Суптельний В'ячеслав Михайлович  

 

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 "Інформаційно-аналітична система 
"Megapolis. Інспекційні перевірки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує розширену функціональність 
планування інспекційних перевірок та супровід проведення 
перевірок.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45985  
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Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Верцімаха Олег Ярославович, Каленченко Станіслав 
Миколайович, Суптельний В'ячеслав Михайлович  

 

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 "Інформаційно-аналітична система 
"Megapolis. Публічна інформація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує створення механізмів 
реалізації здійснення та забезпечення права кожного на доступ 
до публічної інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень та інформації, що становить суспільний 
інтерес, в подальшу інтеграцію та вивантаження інформації з 
системи електронного документообігу, ведення журналів обліку 
даних щодо публічної інформації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45986  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Верцімаха Олег Ярославович, Каленченко Станіслав 
Миколайович, Суптельний В'ячеслав Михайлович  

 

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 "Інформаційно-аналітична система 
"Megapolis. Ліцензування та сертифікація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує автоматизацію процесів 
розгляду заяв СГД щодо ліцензування оптової та роздрібної 
торгівлі та ведення ліцензійного реєстру з оптової та роздрібної 
торгівлі, сертифікації виробництва, переоформлення 
сертифікатів і висновків.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45987  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Медков Ігор Володимирович, Медков Денис Ігорович, Медков 
Артем Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система Визначення Біопотенціалу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система дозволяє визначити біопотенціал методом виміру 
потоку електричних імпульсів, що поступають до внутрішніх 
органів від генераторів біострумів, завдяки зниженню або 
збільшенню електричного струму та магнітних полів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45988  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Недін Валентин Олегович  
 

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 "City Markets 
Network"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45989  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Івасишин Орест Михайлович, Марковський Павло Євгенович, 
Котречко Сергій Олексійович, Мєшков Юрій Якович, Шиян 
Артур Віталійович, Сорока Катерина Феодосіївна  

 

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 "Определение характеристик хрупкой 
прочности и механической стабильности конструкционных 
титановых сплавов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглянуто питання зв'язку характеристик крихкої 
міцності і механічної стабільності з базовими механічними 
характеристиками конструктивних титанових сплавів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45990  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тата, Ната Муравьёва (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга для дітей "Лесная азбука"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45991  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тата Муравйова, Ната Муравйова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка для дітей з малюнками "Слонятко Топик"/"Слонёнок 
Топик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45992  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тата Муравьёва, Ната Муравьёва (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга для дітей з малюнками "Лесная математика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45993  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Александр Хмель (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 "Спасибо Тебе"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45994  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зябліцев Сергій Володимирович, Чернобривцев Петро 
Арташесович, Новосельська Вікторія 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 "ЛІС "УРАН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ЛІС "УРАН" розроблена колективом 
авторів на базі Центральної науково-дослідної лабораторії 
Донецького національного медичного університету ім. М. 
Горького, є мережевою і використовує клієнт-серверну модель 
доступу до інформації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45995  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анастасіс Анастасія Владиславівна  
 

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 "По прихоти судьбы. Шаг в неизвестность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З покон віків мальовничі схили Бургундії зберігали в собі безліч 
таємниць та секретів, що вселяли в серця людей віру у казки та 
дива.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45996  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анастасіс Анастасія Владиславівна  
 

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 "Танець у тіні Едему"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інколи досить лише однієї події, аби змінити життя людини 
назавжди. А якщо цих подій не одна, а багато?...  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45997  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лукащук Ольга Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "О любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку входять: "Я жизни не вижу бех тебя", "Не ищи меня", 
"Ти моє життя", "Научусь жить без тебя". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45998  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Делієв Георгій 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 "Эксцентричная комедия "ЗАЛОЖНИК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Місцевий депутат і фінансовий ділок провінційного містечка 
Феодополь має намір знести триповерховий житловий будинок, 
викинувши на вулицю його мешканців. Бажаючи привернути 
увагу громадськості до цієї несправедливості, старий рокер 
Микола Мінін бере в заручники простого чиновника 
міськвиконкому.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  45999  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Одноралов Ігор 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)  Науковий твір "Метод оцінки надійності підприємств при 
виборі виконавців державного оборонного замовлення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описано метод оцінки надійності підприємств - потенційних 
виконавців державного оборонного замовлення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46000  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Одноралов Ігор 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)  Науковий твір "Метод прогнозування вартості проекту 
створення зразків озброєння та військової техніки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описано метод, який з високим ступенем вірогідності 
забезпечує прогнозування вартості проекту створення зразку 
озброєння та військової техніки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46001  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Одноралов Ігор 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)  Науковий твір "Метод комплексної оцінки ризику реалізації 
програми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано метод оцінки ризиків, при чому в якості показника 
збитку використовується величина, зворотня рівню рішення 
завдань, тобто ступінь зниження рівня завдань, що вирішується 
системою озброєння.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46002  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Одноралов Ігор 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)  Науковий твір "Метод експертної обробки інформації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано метод, який може бути застосований для експертної 
оцінки ризику в разі наявності декількох незалежних експертів 
- спеціалістів у різних галузях знань.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46003  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Одноралов Ігор 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)  Науковий твір "Метод багатоваріантного управління 
державним оборонним замовленням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано метод в основу якого покладено принцип 
багатоваріантного управління державним оборонним 
замовленням, суть якого полягає в тому, що напрацьовані на 
етапі формування державного оборонного замовлення варіанти 
розвитку системи озброєння після затвердження програмного 
варіанту доповнюються варіантами можливих відхилень.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46004  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жарков Володимир Ярославович  
 

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)  Збірник творів "Художественные стенды из пластика и 
картона для школьных и дошкольных учреждений, ВУЗов 
Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення для художніх стендів з пластику та картону для 
оформлення шкільних та дошкільних установ, ВНЗ України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46005  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Цебратенко Вячеслав Костянтинович, Прокопенко Володимир 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Способ 
жидкой штамповки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб рідкого штампування низьким тиском, при якому 
використовується природна усадка в процесі кристалізації. 
Рекомендується при виготовленні деталей типу фланець, 
кільце.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46006  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рудченко Олександра Віталіївна  
 

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 "Новая реальность. Время 
перемен. - Вид с Солнца"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Новая реальность. Время 
перемен. -Вид с Солнца", холст, масло, 100*80. Нам знайома 
планета Земля. Ми знаходимся в звичному вимірі. Чи 
пам’ятаємо, хто і навіщо нас створив, чи відчуваємо те, що не 
видно візуально? Всесвіт досконалий. Тому лише 
вдосконалюючи себе, ми виконуємо завдання творця.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46007  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кулаков Олексій Олександрович, Булаєв Олексій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Скорто Солюшенс 
Інтернейшнл" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Скорингова модель "Роздрібне 
кредитування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скорингова модель є сучасним та ефективним інструментом у 
сфері банківського кредитування. Така модель вважається у 
всьому світі найбільш ефективною.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46008  
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Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Михайлович Тарас Володимирович, Фриз Михайло Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма " Quik Qol 1.0" - платформа для 
розробки Web - застосунків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46009  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Михайлович Тарас Володимирович, Фриз Михайло Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Quik Qol Virtualization Pack 1.0" - 
набір компонентів для Web-застосунків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46010  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Щербина Олександр Володимирович  
 

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)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Культ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Юрко Банзай, випускник університету, приїздить до 
маленького карпатського містечка Мідні Буки на стажування. 
Тут він зустрічає своє кохання - старшокласницю Дарцю. Але 
на шляху закоханих несподівано стає незрозуміла постать 
охоронця Корія, який стороже ставиться до Банзая і володіє 
якимись містичними силами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46011  
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Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Слабкий Геннадій Олексійович, Лехан Валерія Микитівна, 
Купліванчук Анжела Володимирівна, Шевченко Марина 
Вікторівна, Дорошенко Олена Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації щодо встановлення 
надбавок за обсяг та якість виконаної роботи працівниками 
закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну 
допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування 
системи охорони здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46012  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Каширін Роман 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)  Графічне зображення "Нагорода "Дванадцятипроменева зірка 
Кредо-до-зірок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Премія за вагомий вклад в розвиток суспільства, нагорода 
"Дванадцятипроменева зірка Кредо-до-зірок". Зображення 
сузір'я Альфа-Центавра символізує космічну тематику. 
Нагорода - як символ прагнення людини до високих ідеалів та 
цілей, підкреслює вагомий внесок та положення 
нагороджуваної людини у суспільстві.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46013  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Огрохина Юлія 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 "IT'S A GOOD LIFE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



 

 
232

Анотація   

 Авторка пісні "IT'S GOOD LIFE" спонукає поглянути на 
життя як на сповнену сюрпризів та несподіванок дійсність.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46014  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Огрохина Юлія 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 "MERRY ME"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Піснею "MERRY ME" авторка висловлює природне бажання 
жінки отримати від коханого чоловіка запевнення у любові та 
піклуванні, бажанні розділити з нею майбутнє життя та 
побудувати щасливу родину.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46015  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кирич Едуард Ілліч  
 

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 "Козаки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46016  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кирич Едуард Ілліч  
 

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 "Енеїда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46017  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Андрос Олег Євгенійович  (Всеволод Андрієвський, 
Androsland)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Прості чари"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46018  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шубік Ігор Юрійович  
 

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 "Сигизмунд великий и ужасный..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46019  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шубік Ігор Юрійович  
 

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 "Литр пива перед гонкой..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46020  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шубік Ігор Юрійович  
 

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 "Не чемпион"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46021  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Червяченко Олег 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)  Науковий твір "Математика - теорія чисел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Пропоную нові ідеї, що виходять за рамки існуючих, які 
стосуються проблеми розподілу простих чисел, законів, яким 
вони підкоряються, а також формули, за якими прості числа 
розподіляються за певними класами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46022  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Борова Лариса Михайлівна  
 

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 календаря "Капуста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Ескіз представляє собою коло, поділене радіусами на 12 частин. 
Ескіз може бути використаний в мистецтвознавстві і наукових 
дослідженнях, для створення дизайну.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46023  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Крупнік Михайло Семенович, Рибачук Кира Олександрівна  
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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)  Мюзікл - фентезі "И так мы будем жить в Одессе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46024  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волковий Андрій Володимирович  
 

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)  Курс лекцій "Programming"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46025  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вишнивецька Ірина Олександрівна (Мария Благова)  
 

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 "Кабаре"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 У романі розповідається про життя танцівниць кабаре за 
кордоном , куди у пошуках швидких грошей і добробуту 
відправляються тисячі наших одноплемінниць, випробуючи 
долю у цьому надто непростому амплуа.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46026  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Молчан Ярослав Васильович  
 

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 онлайн гра "Los Angeles 
Crimes"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Користувача (від 12 до 20 років) чекають незабутні пригоди в 
Каліфорнії. Він може встати на бік закону та порядку або 
умовно показати себе по той бік закону.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46027  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сабініна Павліна Володимирівна (Ніла Країн)  
 

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 "Океан - 2 (друга частина)" ("Океан-2")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Молюсь о тебе", "Океан", "Птица", 
"Хочу к тебе", "Папе", "И остаётся только ждать", "Ангел 
дня", "Мечта".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46028  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яковенко Сергій 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 "Програма технічної підтримки 
бухгалтерського обліку" ("Програма ТП бухгалтерського 
обліку")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46029  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лук'яненко Лук'ян Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький 
Головний Комп'ютинговий Центр" 

 

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 "Розрахунок граничних режимів 
роботи енергосистем в темпі процесу керування за критеріями 
статичної аперіодичної стійкості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для визначення граничних режимів роботи 
енергосистем в темпі процесу керування за критеріями 
статичної аперіодичної стійкості.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46030  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Макогончук Василь Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький 
Головний Комп'ютинговий Центр" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок втрат електроенергії в 
розподільних електричних мережах 6-10/0,4 кВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє виконувати розрахунки втрат 
електроенергії в радіальних електричних мережах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46031  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куцик Микола Стефанович  
 

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 першої серії та сценарний план серіалу "Называй 
меня - МАМА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В одному будинку проживають теща і дві її доньки зі своїми 
чоловіками. Основа конфлікту - взаємовідносини тещі та двох її 
зятів. Теща прагне позбавити доньок чоловіків, які їх не 
заслуговують. Зяті прагнуть вирватися з-під опіки тещі і жити 
окремо. Серіал створено в жанрі комедії.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46032  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куцик Микола Стефанович  
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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 "Блогер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46033  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Агапов Володимир 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 пісень "Форум-2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки пісень входять: "Водичка", "Потягушки", 
"Евпаторія", "Ода Евпатории", "Волшебная ночь".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46034  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2012  
 

 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лендьел Дмитро 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 "Підкова X-Frame" рішення для 
кінотеатру" ("Підкова X-Frame")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для автоматизації роботи 
кінотеатрів. Програма містить функціональність, яка дозволяє 
складати розклад сеансів, продавати і бронювати квитки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46035  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лендьел Дмитро Павлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Підкова Magic Pot" рішення для 
ресторану" ( "Підкова Magic Pot" )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для автоматизації роботи 
ресторанів, кафе, пунктів громадського харчування. Програма 
містить функціональність, яка дозволяє в повному обсязі вести 
товарно-матеріальний облік, а також обслуговувати 
відвідувачів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46036  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Костильова Ганна Георгіївна  
 
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 художнього фільму "Інь, і що з 
цим робити"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фокусник Ліза - чарівниця за професією. Тепер їй доводиться 
дізнатися, що чарівниця вона також і у житті. І тільки від неї 
залежить - позбавити чоловіка сил, або повернути його до 
життя.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46037  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смірнов Олександр Юрійович, Шевченко Світлана 
Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-портал адміністративних послуг"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення підвищення якості 
адміністративних послуг.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46038  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Одноралов Ігор Васильович  
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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 "Метод оцінки основних показників ризику під 
час створення зразків озброєння та військової техніки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано метод, який враховує основні фактори статистичної 
невизначеності, що характерні для сучасних умов реалізації 
державних програм розвитку озброєння та військової техніки, 
та включає методики оцінки значень основних показників 
ризику на початковому етапі виконання проекту.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46039  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стрілець Олексій Валерійович  
 

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)  Документальний короткометражний фільм "Марія Буряк. 
Життя і творчість"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 

Анотація   

В сюжетній лінії розповідається історія про важке життя 
української художниці, яка, не зважаючи на хворобу, 
присвятила своє життя мистецтву.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46040  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ясковець Євген Анатолійович  
 

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 "Дождусь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46041  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Філатович Олександр Володимирович  
 
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)  Книга "Самооздоровлення живим словом - книга 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В творі розповідається про основи взаємодії людини зі 
Всесвітом, засоби -  методи оздоровлення природнім 
інструментом - Словом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46042  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Копаєнко Ганна Іванівна, Жабоєдов Генадій Дмитрович, 
Іванова Нанулі Вікторовна  

 
Повне ім’я або 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 лечения переднего эндогенного увеита"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Схема лікування переднього ендогенного увеїту заснована на 
комбінованому використанні препаратів ентеросорбенту і 
пробіотику в комплексному лікування, що є патогенетично 
виправданим і сприяє більш ефективному купіруванню 
запального процесу, і, як наслідок, більш кращому відновленню 
зорових функцій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46043  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Щетинін Андрій Володимирович, Бараннік Олександр 
Олександрович, Зіскін Олександр Семенович, Шелковський 
Вадим Семенович, Смолянінов Валентин Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Музыкальный интерпретатор числовой и буквенной 
информации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У статті розглянуто принципи функціонування та наведено 
алгоритм роботи програмного забезпечення, що за допомогою 
застосування математичної методики забезпечує перетворення 
текстової інформації в звукову.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46044  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Койло Олександр Емілійович  
 

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 "Мультимедийный контакт-центр Call 
Up, версия 1.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації оброблення викликів 
контакт-центра. Функціональні можливості: авторизація 
користувачів з автоматичним прив’язуванням проектів до 
робочого місця; завантаження веб-сторінки сценарію розмови 
при надходженні вхідного дзвінка; оброблення викликів через 
веб-чат; масове розсилання СМС; адміністрування 
користувачів, проектів та ін.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46045  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давшан Олександр Федорович, Французова Лариса 
Олександрівна  

 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Альбом авторских песен № 8 "Два ангела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46046  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давшан Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Альбом авторских песен № 1 "Дар Ориона"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46047  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давшан Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Альбом авторских песен № 2 "Легенда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46048  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давшан Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Альбом авторских песен № 3 "Источник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірник-роздумів про сенс життя.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46049  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давшан Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Альбом авторских песн № 4 "Родина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя, 
вітчизну.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46050  
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Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давшан Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Альбом авторских песен № 5 "Календарь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя, 
кохання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46051  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давшан Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Альбом авторских песен № 6 "Здравствуй!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 

Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя, 
кохання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46052  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давшан Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Альбом авторских песен № 7 "Надежда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46053  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давшан Олександр Федорович  
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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)  Музичний твір "Альбом авторских песен № 9 "Боянов гимн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою збірник пісень-роздумів про сенс життя.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46054  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Денисова Альона Євгеніївна, Денисов Артем 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 "Розробка методики розрахунку 
широтно-імпульсного перетворювача сигналів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп’ютерна програма "Розробка методики розрахунку 
широтно-імпульсного перетворювача сигналів" призначена для 
розрахунку параметрів широтно-імпульсного перетворювача 
сигналів напруги для регулювання швидкості тягових 
електродвигунів постійного струму.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46055  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Крупій Васілій Владіміровіч (Крупий Василий Владимирович), 
Рузаєва Етєрі Алєксандровна (Рузаева Этери Александровна), 
Тарханов Владімір Лєвановіч (Тарханов Владимир Леванович), 
Сучков Сєргєй Владіміровіч (Сучков Сергей Владимирович)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Альтєр-ІС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "НеоПлан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу 
бюджетування. Функції програми: підготовка, облік, контроль і 
об’єднання статей бюджету. Область застосування: економіка.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46056  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горбик Петро Петрович, Абрамов Микола Віталійович, 
Петрановська Алла Леонідівна, Турелик Маргарита Петрівна, 
Васильєва Олександра Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії 
наук України 

 

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 "Тимчасовий 
технологічний регламент на виробництво речовини "Магнетит 
У" ТТР 03291669.012:2012"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46057  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Доманчук В'ячеслав Миколайович, Брусник Алла Юріївна, 
Краснокутський Олександр Миколайович, Лотиш Олексій 
Владиславович, Романов Павло Віталійович, Станкевич Юлія 
Олегівна, Чмутов Сергій Володимирович, Школьна Леся 
Григорівна, Ярмиш Олена Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компонента "Підсистема електронної 
взаємодії з Реєстром документів дозвільного характеру" 
("ЄЕДЦ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення електронних заяв на 
видачу документів дозвільного характеру.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46058  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жувак Любов Борисівна, Смаль Сергій Станіславович, Смаль 
Юлія Станіславовна, Борщук Олександр 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)  Комплект графічних зображень для соціально-казуальної 
онлайн гри з елементами RPG "Ферма"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комплект графічних зображень, що мають яскраву привабливу 
графіку, представлений в електронному вигляді та включає 
ілюстрації і динамічні, рухливі зображення, які відображають 
ігровий сюжет соціально-казуальної онлайн гри з елементами 
RPG "Ферма". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46059  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Баранський Віктор Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансфлот Сервіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Карта-схема проведения 
погрузочно-разгрузочных работ район "Одесса-Ильичевск"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із мапи-схеми та довідки координат району, 
який позначено на мапі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46060  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Баранський Віктор Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансфлот Сервіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Карта-схема проведения 
погрузочно-разгрузочных работ район "Керчь-Черное море"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із мапи-схеми та довідки координат району, 
який позначено на мапі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46061  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Баранський Віктор Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансфлот Сервіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Карта-схема проведения 
погрузочно-разгрузочных работ район "Банка Трутаева"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із мапи-схеми та довідки координат району, 
який позначено на мапі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46062  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Баранський Віктор Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансфлот Сервіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Карта-схема проведения 
погрузочно-разгрузочных работ район "Севастополь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із мапи-схеми та довідки координат району, 
який позначено на мапі. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46063  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Баранський Віктор Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансфлот Сервіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Карта-схема проведения 
погрузочно-разгрузочных работ район "Бердянск-Мариуполь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із мапи-схеми та довідки координат району, 
який позначено на мапі. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46064  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Баранський Віктор Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансфлот Сервіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір практичного характеру "Карта-схема проведения 
погрузочно-разгрузочных работ район "Керчь-Азовское море"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із мапи-схеми та довідки координат району, 
який позначено на мапі. 
 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46065  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бєсєда Володимир Вікторович, Романчук Олександр 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Визначення рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного 
віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначення рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного 
віку базується на обліку популяційних розподілів отриманих 
показників з побудовою центільних таблиць, де певна рухома 
якість оцінюється відповідно до розробленої шкали на підставі 
чого будуються профіль розвитку рухових якостей, що є 
базисом подальших заходів фізичного виховання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46066  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кондратенко Вікторія 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 "О мультиагентных технологиях научного познания и 
творчества сложных явлений в мироздании"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46067  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кондратенко Вікторія Олександрівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів) Стаття "Нечёткие логика и множества, как структурные 
компоненты в архитектуре математических структур 
классической математики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті доведена і підтверджена прикладом надмірність 
структур нечіткої логіки і множина в архітектурі математичних 
структур класичної матиматики.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46068  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кондратенко Вікторія 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 "Индуктивные и дедуктивные модели познания 
явлений реального мироздания в теории Лотфи Заде и 
авторской теории аксиоматического моделирования"   

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті наведено аналіз рольових функцій індуктивного і 
дедуктивного пізнання явищ реальної світобудови. Показано, 
що дедуктивна модель пізнання є, по-перше, метою індуктивної 
концепції пізнання, по-друге, що вона (дедуктивна модель) і 
тільки вона, застосовується на стадіях ОКР і ПР рукотворних 
реальних явищ світобудови. Показано також, що нечітко 
поставлені завдання елементарно можна розвв’язати у 
створеній мною формальній аксіоматичній теорії пізнання 
явищ реальної світобудови, що здійснює рішення завдання на 
основі дедуктивних моделей в аналітичному форматі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46069  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кондратенко Вікторія 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 "Пример, демонстрирующий непригодность нечеткого 
исчисления для логико-диалектического анализа динамических 
систем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті запропоновано приклад, що демонструє непридатність 
нечіткого обчислення для логіко-діалектичного аналізу 
динамічних систем.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46070  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кондратенко Вікторія 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 "Аксиоматическое моделирование процесса создания 
полупроводниковых лазеров на основе гетероструктур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті відповідно до останіх досягнень в галузі пізнання 
людського мозку й теорії фізики твердого тіла аналізується 
найефективніший спосіб математичного моделювання процесу 
створення півпровідникових лазерів на основі гетероструктур. 
Цей спосіб називається "формальна аксіоматична система 
пізнання".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46071  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єрьоменко Едуард 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)  Рукопис "Назва виду спортивної боротьби "Хортінг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором стоворена нова назва виду спорту "Хортінг" у різних 
варіантах. Хортінг в Україні є важливою складовою 
патріотичного та духовного виховання молоді, відродження та 
розвинення українських бойових традицій, зміцнення здоров’я, 
розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 
здібностей людини шляхом залучення її до участі у змаганнях з 
хортінгу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46072  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ветренко Роман Георгійович, Колесников Вадим 
Володимирович  
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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)  Альбом пісень "Средство защиты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом пісень "Средство защиты", що розкриває погляд 
авторів на проблематику прогресу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46073  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гладких Інна Валентинівна, Трубачова Наталія Євгенівна 
(NET), Лупітько Надія Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-дослідний 
інститут вагонобудування" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Процедура підготовки комплекту документів 
до державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних 
робіт, що виконуються інститутом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Процедура призначена для підготовки, оформлення і подання 
до УкрІНТЕІ комплекту документів для державної реєстрації 
відкритих науково-дослідних робіт, які виконуються 
інститутом, а також їх обліку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46074  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Философия жизни Человека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Філософія життя людини має бути визначена в державі основою 
пізнання і в першу чергу для науки, освіти та державотворців. 
Головна мета - збереження істини людини; якість життя.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46075  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гончаров Андрій 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 пісень "Тяжело, но весело"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46076  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дашкевич Ігор Богданович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів " Пагубность символизма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46077  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коваль Олександр Миколайович, Свердлюк Олег Андрійович  
 

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 "НОРМАТИВ+" Нормативна грошова 
оцінка земель населених пунктів України" ("НОРМАТИВ+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для виконання робіт з нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів України. Вона 
базується на ГІС, всі розрахунки проводяться автоматично, а 
результатом робіт є сформована технічна рекомендація та 
схеми, що відповідають вимогам Методики та Стандарту 
СОУДКЗР 00032632-012:2009.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46078  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тихоненко Ігор Вікторович  
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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)  Поема "Скіфський скарб або загублене щастя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Україна. 19 століття. Хорунжий Іван Шульга хоче одружитися с 
Марією Татаренко, та батько дівчини забажав велику суму 
грошей за свою згоду. Іван звертається по допомогу до відьми, 
яка йому підказує, де взяти гроші. В давньому пагорбі заховано 
скарб скіфського царя. Шульга добуває цей скарб, але у справу 
втручається скіфський чаклун. Він накладає прокляття на 
Івана, що приводить до загибелі його дружини Марії. А все 
почалося з того, що Іван Шульга викинув підкову, яку знайшов 
на дорозі, бо не вірив в прикмети.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46079  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грабко Володимир Віталійович, Савчук Тамара 
Олександрівна, Романюк Олександр Никифорович, Петришин 
Сергій 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 "Навчально-методичне забезпечення 
дисциплін кафедр вищого навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Навчально-методичне забезпечення 
дисциплін кафедр вищого навчального закладу" розроблена на 
мові програмування VBA, що входить до складу офісних 
додатків, та мові строктурованих запитів SQL.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46080  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сізова Альона 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)  Літературно-письмовий твір "Методика проведення екскурсії 
"Одесский Воронцовский Дворец - памятник архитектуры XIX 
века, жемчужина Южной Пальмиры"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Матеріал даної екскурсії познайомить екскурсантів з 
історичними подіями XIX століття та діяльністю конкретної 
історичної особи - графа Воронцова Михайла Семеновича та з 
його діяльністю на посаді генерал-губернатора міста Одеси.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46081  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бондаренко Олександр Валентинович, Бойко Анжела Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма розрахунку 
буксирувального опору та потужності багатокорпусних суден" 
("MultiHull Ship Resist")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується в проектно-конструкторських бюро 
для розрахунку буксирувального опору та потужності головних 
двигунів багатокорпусних суден.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46082  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Анонімно, Задорожній Юрій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІРЕКТ 
МАРКЕТИНГ СОЛЮШЕНЗ" 

 

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 "Адресно-довідковий 
сервіс "Довідник Поштової Індексації України" ("АДС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційний довідник по географічним об'єктам України.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46083  
 

Дата реєстрації авторського права  19.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коломієць Володимир Анатолійович, Савчук Олег Леонідович, 
Красюк Олександр Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова робота "Геосоциальная динамичная игра 
"ВИРТУАЛЬНЫЙ БОКС". Информационный меморандум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46084  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тимошенко Інна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "До майбутнього"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46085  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лукін Віктор Веніамінович  
 

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 "РЕВОД" ("REVOD")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "РЕВОД" виконує математичне 
моделювання та відображення розподілу повітря у шахтах  та 
виконує значну кількість розрахунків потрібних у виробничому 
процесі або при ліквідації аварій на вугільних шахтах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46086  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Руденко Володимир Васильович, Притула Руслан Леонідович, 
Шматенко Олександр 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)  Стаття "Порядок визначення норм постачання м’яких 
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лікарських засобів з антибактеріальною та ранозагоюючою 
дією для Збройних Сил України на мирний час"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46087  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Холод Олександр Михайлович  
 

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 "Теорія інмутації суспільства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46088  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Алєкс Надємський (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 "Подих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46089  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Трегубченко Євген Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОМІДОРА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "ПОМІДОРА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для використання компанією виробником 
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томатної продукції торговельної марки "ПОМІДОРА" у 
рекламних роликах, рінгтонах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46090  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Старков Сергій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Разгуляй"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46091  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бігун Оксана Григорівна  
 

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 поезій "Відстань до кордону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова збірка поезій сучасної української поетеси є промовою 
громадянки світу, яка усвідомлює географічні та внутрішні, 
душевні кордони та роздумує над становищем сучасної людини. 
Є в ній образи України та США з погляду жінки, яка живе 
поміж і в обох світах і намагається збудувати між ними мости, 
які проходять через кордон.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46092  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шурма Ігор Михайлович, Галацан Олександр Вікторович, 
Шаповалов Валерій Володимирович, Шаповалова Вікторія 
Олексіївна, Шаповалов Валентин Валерійович, Васіна Юлія 
Володимирівна, Агапов Дмитро Олександрович, Размадзе 
Ольга Тенгізовна, Севрюков Олександр Вікторович, Румянцев 
Антон Ігорович, Хмелевський Микола Олександрович, 
Півоваров Олег 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)  Брошура "Організаційно-правові особливості реалізації 
пілотного проекту з удосконалення державної системи обігу 
лікарських засобів для лікування пацієнтів з гіпертонічною 
хворобою на засадах медичного і фармацевтичного права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації призначені: для лікарів загальної 
практики - сімейної медицини, дільничих терапевтів, педіатрів 
та кардіологів, спеціалістів фельдшерських акушерських 
пунктів у сільській місцевості, які надають допомогу хворим на 
гіпертензивну хворобу та мають право виписувати рецепти; для 
провізорів, які займаються відпуском лікарських засобів 
пілотного проекту "Гіпертонічна хвороба". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46093  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  ДаМы Спелись (псевдонім), ДаМы Спелись (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Крила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку входять чотири ліричні пісні.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46094  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ковальська Інна 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 ступеню 
доктора медичних наук "Лікування гострого панкреатиту з 
пріоритетом збереження екзо- і ендокринної функцій 
підшлункової залози"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поданий матеріал має на меті удосконалення методів 
діагностики; виведення алгоритму оцінки клініко-
лабораторних та інструментальних методів обстеженння; 
максимального збереження екзо- і ендокринної функцій 
підшлункової залози.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46095  
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Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Quick (псевдонім)  
 

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 "Instrumental"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46096  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Quick (псевдонім), Конфуций (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Who are strong in spirit"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46097  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Резніков Ілля Борисович  
 

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 "WE ARE!! - "BURN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46098  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пушкаренко Валентин 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)  П'єса "Людвіг і Женев'єва" або Ще одна сумна історія 
втраченого кохання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В п'єсі йдеться про сумну історію кохання пацієнтки дому 
божевільних і органіста католицької каплиці цього ж дому. Дія 
насичена постійними диспутами між органістом і лікарем цього 
дому про сенс людського буття.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46099  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Головацький Дмитро Васильович, Манацький Олександр 
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 "Co-draw PRO Flash"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічний редактор - засіб для малювання технічних 
зображень, нарисів тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46100  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Головацький Дмитро Васильович, Баранніков Сергій 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 "Mamagi Static Studio"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначеня для зйомки об’ємної фотографії.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46101  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Климкевич Світлана Титівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документально-художній твір "Я познаю себя как Мир 
Единства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга завершує серію книг про перехід свідомості Людини з 
Планетарного на Всесвітній рівень. В книзі достатньо і 
зрозуміло висвітлене питання, яке зараз хвилює кожного 
жителя Землі, а що ж буде після 2012 року?  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46102  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сєдишев Олег Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір " Веб-сайт CANDY BRIDES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46103  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Головацький Дмитро Васильович, Баранніков Сергій 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 "Mamagi Viewer"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для перегляду об’ємних фотографій.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46104  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Головацький Дмитро Васильович, Манацький Олександр 
Михайлович  

 

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 "Co-draw Markup HTML5"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма представляє собою графічний редактор.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46105  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Головацький Дмитро Васильович, Манацький Олександр 
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 "Co-draw Markup Flash"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтегрований в систему засіб для розмітки технічних зображень, 
нарисів тощо.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46106  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Журавель Андрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОФ ІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс по прийому 
платежів за комунальні послуги та їм подібних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальна програмна розробка для експлуатації в установах, 
що здійснюють прийом платежів за допомогою системи 
довідників.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46107  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Віг Янош, Чорна Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Архітектурне бюро Янош Віг і 
партнери" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний проект "Храм Стрітення Господнього на розі 
вулиць Стрітенської та Великої Житомирської в 
Шевченківському районі м. Києва" ("Храм Стрітення 
Господнього")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Храм запроектовано на основі національних, православних, 
традиційно-будівельних канонах українського зодчества, 
концептуально і творчо осмислених в контексті сучасного 
розуміння релігійної віри у суспільстві ХХІ столітті.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46108  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Радуцький Олександр 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 творів "Розробка фірмового стилю 
Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціальні 
реєструючі системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено серію позначень, які будуть використовуватись у 
документації фірми, носіях з програмним забезпеченням, на 
виробах та рекламі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46109  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Обухов Віталій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Виконання та контроль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Виконання та контроль" забезпечує 
функціональність, що дозволяє автоматизувати документообіг 
до рівня виконавців та забезпечити інформування на 
електронну адресу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46110  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна, 
Лисенко Ярослав Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis.Net. Надання та облік 
послуг шукачам роботи та роботодавцям"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації ділових 
процесів надання та обліку послуг щодо працевлаштування та 
спрамоване на підвищення ефективності та якості 
обслуговування осіб, що шукають роботу, безробітних осіб, а 
також роботодавців.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46111  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна, 
Лисенко Ярослав Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis.Net. Формування та аналіз 
статистичних показників щодо стану надання соціальних 
послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для поглиблення аналізу 
ситуації щодо попиту та пропозиції на зареєстрованому ринку 
праці, розширення можливості фільтрації даних тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46112  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна, 
Лисенко Ярослав Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis.Net. Обмін даними та 
моніторинг стану програмно-апаратних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для поглиблення аналізу 
ситуації щодо попиту та пропозиції на зареєстрованому ринку 
праці, розширення можливості фільтрації даних тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46113  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бушуєва Інна Володимирівна, Коваленко Іван 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)  Науковий твір "ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
СПОЖИВАЦЬКОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ)" 
(Методичні рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикою економічно розвинутих країн світу доведено, що 
економічне життя кожної країни повинне складатися з 
урахуванням дії такого об'єктивного чинника як якість 
продукції що виробляється і випускається.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46114  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стрілець Олексій Валерійович  
 

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)  Експериментальний короткометражний фільм "За кулісами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 В сюжетній лінії розповідається історія про тяжку працю 
балерин.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46115  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лаврентьєва Людмила Миколаївна (Алим Дюл)  
 

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 "ЖРИЦА СОЛНЦА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46116  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мухіна Анна Сергіївна (Анна Зенкова)  
 

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 "Ты ему веришь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46117  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гуреєв Василь Миколайович  
 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "ГУРЕЄВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлений як оригінальне написання прізвища 
Гуреєв.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46118  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тимченко Євген Іванович  
 

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 "Around the world"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46119  
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Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Колечко Валентина Володимирівна, Суслова Ольга Василівна  
 

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)  Поема "Легенда про рідну землю і її світлу долю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46120  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жолонковський Анатолій Анатолійович  
 

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)  Збірка усних творів "Слава Нації - України Слава"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46121  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ейгензеер Володимир Іванович  
 

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 "БЕЛЫЕ ПТИЦЫ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Альо - Альо", "Белые птицы"  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46122  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Будинський Дмитро Борисович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Туристична мапа околиць села Ставне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконаний в стилі: дитячий мультиплікаційний. 
Відображена північна частина Закарпаття, а саме: рельєф, ріки, 
транспортні шляхи, визначні місця, можливі види туризму в 
регіони та інше.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46123  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Песоцький 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 "Reality Show"   
 

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46124  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дубель Михайло Ігорович, Дубель Володимир Ігорович, 
Новотарський Кирило Михайлович, Слюсарчук Андрій 
Геннадійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Полум'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В музичному альбомі гурту Double Life десять пісень: "Там чи 
тут", "Але з тобою", "Система", "Глаза", "Одна", "Девочка", 
"Ти моя весна", "Твій вогонь", "Дикий птах", "Воздух".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46125  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Заєць Володимир 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 художнього фільму "8 шагов Танго или Salida 
Cruzada"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46126  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бутенко Наталія Василівна  
 

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)  Навчальний твір "Техника дизайна на ногтях "Витражная 
эмаль"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі розкрита техніка дизайну на нігтях із використанням 
акрилової лепки, емалей та викладені особливості технології.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46127  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шелегін Григорій Євгенович (Грін)  
 

Повне ім’я або 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 "Оздоровительная система Шелегина - эффект 
своевременности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує відкриті автором на власних почуттях двох 45-
хвилинних біоритмах, пов'язаних із правою та лівою півкулями   
головногомозку, що зводяться у 3-х годинні періоди по 4 
соционічних аспектах у кожному.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46128  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Обухов Віталій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок статистичних звітів для 
оцінки стану ринку праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підтримки бізнес-процесів 
формування та узгодження статистичної звітності щодо оцінки 
ринку праці.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46129  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Остапюк Ярослав Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обслуговування клієнтів з метою 
подальшого працевлаштування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підтримки бізнес-процесів надання 
послуг особам, які пов'язані з працевлаштуванням.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46130  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Остапюк Ярослав Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Налаштування процесів взаємодії 
різних систем та підтримки іх функціонування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підвищення якості та оперативності 
прийняття рішень.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46131  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корабель Михайло Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Взаємодія з зацікавленими 
установами та контроль працездатності технічних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підтримки бізнес-процесів щодо 
обміну даними з зацікавленими установами, а також для 
контроля працездатності технічного забезпечення, на якому 
встановлене ППз системи.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46132  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Андріанов Дмитро Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Prognoz Corporation 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Інформаційна система ситуаційного 
центру інформаційно-аналітичної підтримки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46133  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сторож Андрій Володимирович, Попова Олена Валеріївна  
 

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)  Пісня "Город счастья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46134  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лещишин Юрій Зіновійович, Яворський Богдан Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Change point detector 1.1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення розладки кореляційних 
зв’язків у стаціонарних випадкових послідовностях. 
Використовується для визначення часових моментів розладки 
кореляційних зв’язків у ритмокардіосигналі (РКС) - 
послідовності значень часових інтервалів між сусідніми R- 
зубцями електрокардіосигналу. Результатом роботи програми є 
визначені часові моменти розладки кореляційних зв’язків РКС 
та їх достовірність визначення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46135  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корабель Михайло Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕБ ФОРМАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп`ютерна програма "Автоматизація процесу складання 
бюджету позабюджетного загальнодержавного соціального 
страхового фонду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма призначена для автоматизації процесу формування 
та узгодження бюджетів структурних підрозділів 
позабюджетного загальнодержавного соціального страхового 
фонду.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46136  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куріненко Володимир Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп`ютерна програма "Megapolis. Вертикаль контролю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп`ютерна програма "Megapolis. Вертикаль контролю" (далі 
система) призначена для ведення документообігу на рівні 
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виконавців з оперативним інформуванням про поставлені 
завдання та надані доручення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46137  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна, 
Лисенко Ярослав Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп`ютерна програма "Megapolis.Net. Інтеграція даних 
систем у сфері надання соціальних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп`ютерна програма "Megapolis.Net. Інтеграція даних 
систем надання соціальних послуг" призначена для скорочення 
витрат на модернізацію та експлуатацію інфраструктури 
установи, оперативний контроль керівництва за діяльністю 
установи в цілому.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46138  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романова Ірина Олександрівна, Страшок Роман Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп`ютерна програма "Megapolis. Формування регіональних 
бюджетних програм Фонду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп`ютерна програма "Megapolis. Формування регіональних 
бюджетних програм Фонду" (далі - Система) розроблена для 
Фондів загальнообов`язкового державного соціального 
страхування України (ФЗДССУ).   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46139  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Марунченко Артем Вікторович, Бухтуєв Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТКС РЕГІОН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизированного учета 
абонентов "Мегаполис"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для обліку послуг, які 
надані населенню, фіксування нарахувань вартості послуг, 
внесення оплат абонентів за послуги, тарифікація послуг, а 
також для рішення інших завдань в галузі обліку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46140  
 

Дата реєстрації авторського права  26.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Палко Іштван Юліусович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українсько-угорський та угорсько-український 
словник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

Пропонований українсько-угорський та угорсько-український 
словник охоплює близько 5600 слів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46141  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романюк 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)  Пісня "Обгоняю не нарушая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Пісня російською мовою про почуття автора за кермом.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46142  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романюк Крістіна Анатоліївна  
 

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 "Белый CABRIO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Пісня російською мовою про стосунки, що характеризуються 
фразою "Що даєш, то й отримаєш".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46143  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романюк 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)  Пісня "Тигрица"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Пісня російською мовою про стосунки з недоброзичливими 
членами суспільства.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46144  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Розенфельд Ірина Олександрівна  
 

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 "Harlem"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46145  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Розенфельд Ірина Олександрівна  
 

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 "New start"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46146  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тимощук Лариса В'ячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРЕМІУМ" 
ТОРГОВИЙ ДІМ "БМК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення: 
Українські ковбаси: мережа магазинів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Словесна частина розташована у верхній частині позначення - 
написання "УК" білого кольору, вписане у бордове коло з білим 
обідком. З обох боків коло оточено подвійними бордовими 
хвилястими лініями.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46147  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рум'янцев Євген Єлисейович  
 

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-поема "Скарби Скіфії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Заявляється літературний твір у віршах про пошук скарбів 
Скіфії та пригоди молодого шахтаря Бориска, його друга 
металурга Славка, археолога Настасії, синиці Іванки та кота 
Бонжура.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46148  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Спекторенко Олександр Олександрович, Доронкін Вадим 
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 "Исповедь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



 

 
278

Анотація   

 В музичному творі (пісні) "Исповедь" в належній формі 
звучить велика любов до життя.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46149  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Хорхордін Олександр Іванович, Доронкін Вадим 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)  Музичний твір з текстом "Гімн "Судья и Судьба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 В гімні звучить велика любов до професії судді.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46150  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Семчук Олександр Михайлович  
 

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 образотворчого мистецтва "Захисний амулет-підвіска 
"ENERGON зеркало" ("ENERGON зеркало")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 "Energon-зеркало" - помічник в протидії агресивним силам та 
негативним енергопотокам.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46151  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сєдишев Олег Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "веб-сайт SINGLE BRIDES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реєструється право автора на тексти і художній дизайн сайту; 
інші складові сайту, які містяться на диску.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46152  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бондаренко Володимир Антонович, Бондаренко Антон 
Володимирович  

 

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)  Технічна документація "Проект технічних умов "Силоси 
металеві з профільних труб" ("ТУ У 33473172-001:2012")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46153  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бондаренко Володимир Антонович, Бондаренко Антон 
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)  Технічна документація "Технологічний процес по 
виготовленню і монтажу металевих силосів з профільних труб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46154  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шаповалов Валерій Володимирович, Малініна Наталя 
Геннадіївна, Шаповалова Вікторія Олексіївна, Лебедєва Тетяна 
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)  Брошура "Фармацевтичне право: особливості правил обігу 
харчових продуктів в Україні, що вміщують у своєму складі 
психоактивні речовини: методичні рекомендації (серія: 
Медичне і фармацевтичне право)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

 В брошурі приведена основна нормативно-правова база, що 
регулює правила обігу харчових продуктів в Україні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46155  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Радіонова Вікторія Олександрівна, Шаповалов Валентин 
Валерійович, Шаповалов Валерій Володимирович, Шаповалова 
Вікторія 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)  Брошура "Судово-фармацевтичне вивчення особливостей 
зловживання психоактивними речовинами серед наркохворих 
жінок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 В брошурі наведено основні поняття і терміни. Проведено 
комплексне судово-фармацевтичне вивчення особливостей 
зловживання наркотичними засобами, психотропними 
речовинами, прекурсорами, алкоголем, тютюном серед 
наркохворих жінок. Досліджено доцільність використання 
наркотичних засобів в замісній підтримувальній терапії у 
наркохворих жінок.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46156  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шамшура Інна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Модель нарощених нігтів 
"МАРГО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Твір являє собою зображення оригінальної моделі нарощених 
нігтів, що має трикутну тримірну форму із загостреним кінцем, 
пофарбованим в однотонний колір і обрамленим з внутрішньої 
сторони стразами (камінцями).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46157  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сушкова Ольга Олександрівна  
 

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 "Молчание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46158  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сушкова Ольга 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 "Никого кроме"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46159  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кіприч Світлана Вікторівна, Коліушко Денис Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Компьютерная программа расчета 
высоты зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода в 
точке с заданными координатами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп'ютерна програма дозволяє проводити розрахунок висоти 
зони захисту одиничного стрижньового блискавковідводу в 
точці із заданими координатами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46160  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Машковський Сергій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "ГОМОМЕТРІЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Об'ємна композиція - виготовлена з різнокольорового скла в 
техніці-мозаїка яйцеподібної форми з трьома отворами 
(візуальні образи минулого, сучасного та майбутнього часу) та 
розташованими всередині яйцями менших розмірів, які 
символізують неповторність і різноманітність навколишнього 
світу; єдине для всього людства джерело зародження життя.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46161  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Троценко Павло Дмитрович  
 

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)  Книга "Результирующие и генеральные выводы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

 В даному творі представлений новий спосіб виробництва 
енергії, шляхом використання енергії штучно генерованих 
кульових блискавок, процес та розгадка чого описується 
автором.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46162  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кустов Віталій Сергійович  
 

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 "Новейшая история тайных и закрытых обществ 
Украины ІІ пол. XX - XXI вв. в фактах, документах, 
фотографиях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка являє собою дослідження сучасної історії таємних і 
напівзакритих товариств України: езотеричних, магічних і 
світських орденів, елітарних клубів і окультних асоціацій. 
Окрім самого дослідження, у книжці є додатки з документами і 
фотографіями, що торкаються означеної теми.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46163  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Соколов Олександр 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)  Збірник скульптур "Сборник анатомических скульптур для 
таксидермии № 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптури для таксидермії дозволяють змонтувати на каркасі 
"зовнішність" тварин, птахів, риб і земноводних так, щоб 
зберігся колір, структура і загальний вигляд, а також щоб 
чучела виглядали природно і живо, і їх можна було виставляти 
для різних цілей, наприклад в музеях, приміщеннях, що 
декоруються, дачних будинках і т.п.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46164  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ліхачова Зінаїда Олександрівна (ZINAIDA LIHACHEVA)  
 

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 "Відео-арт "Transformation" 
("Трансформація")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Саме відео дає змогу авторові розкрити свою ідею за допомогою 
образів. Ця образність демонструє трансформацію. Тобто рух, 
зміни - колообіг життя.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46165  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  ZINAIDA LIHACHEVA (псевдонім)  
 

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 "Відео-арт "ЩЕ" ("Аrt performance 
"ЩЕ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46166  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фурдичко Орест Іванович, Дем`янюк Олена Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут агроекології і природокористування Національної 
академії аграрних наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Емблема "Інститут агроекології і природокористування 
НААН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Емблема має вигляд кола з символікою національного прапора 
України (синьо-жовтим забарвленням). В центрі кола 
розташована карта України у вигляді крони дерева. Зверху по 
центру над кроною дерева на синьому фоні розташована 
абревіатура НААН.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46167  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Julia Antares (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 "You can Love me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46168  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Julia Antares (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 "Valuta"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   



 

 
285

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46169  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Богач Євдокія Макарівна  
 

Повне ім’я або 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 "Системы развития сверх возможностей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46170  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кульчицька Світлана Дмитрівна (Наташа Помидоркина)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Не поступай по-женски"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Безробітні спеціалісти об'єднуються в робочу команду. 
Негаразди та радощі з якими вони стикаються на шляху до 
мети.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46171  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Герасимов Ілля Олександрович (F.K)  
 

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 "Неизвестный исполнитель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 "Плевать (intro)", "Людям без веры", "Новое поколение", 
"Линия", "Тема по фактам", "Неизменный путь", "Четвёртая 
ступень", "Неизвестный исполнитель", "Хоровод мыслей", 
"Спасибо (outro)".  



 

 
286

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46172  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Супрун Іван 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 пісень "Чертог Волка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46173  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Носкова Валентина 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)  Твір практичного характеру "Программа Международного 
пленэра "МОРЕ. ЦВЕТЫ. ХРАМЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма освітньої діяльності щодо історії і ландшафту 
шляхом відтворення у живопису та архітектури, правдивого 
природного освітлення, кольору, повітряного середовища 
ландшафтів та архітектурних об`єктів у м. Севастополі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46174  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Касановська Анастасія Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мир воздушных тайн или о том, как я стала Бабочкой"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46175  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гребенюк Костянтин 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 "ЭГОИСТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46176  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сурогін Віктор 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 "Rumola"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп`ютерна програма "Rumola" створена для допомоги 
користовачу з слабким зором в рішеннях капча-тестів для 
доступу в Інтернет-бази даних, захищені від автоматизованого 
машинного пошуку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46177  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Задоя Ігор Миколайович  
 

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 твір "Концепт аптечной сети 
"NANOTECHNOLOGY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Автором створено архітектурний твір аптечної мережі, в якому 
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відображений інтер`єр аптеки з образом ноуково-дослідної 
лабораторії в області нанотехнологій дослідження людського 
організму.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46178  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Задоя Ігор Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний проект "Концепт ресторанной сети 
"СТАЛКЕР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Автором створено архітектурний проект для розміщення 
ресторанної мережі в містах України з урахуванням місцевих 
об`єктивних факторів клубних закладів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46179  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Задоя Ігор Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний проект "Концепт аптечной сети СВИС 
ФАРМАСИ - "CHALET"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Автором створено архітектурний проект аптечної мережі, в 
якому відображенний стиль шале - "кантрі" (сільський 
інтер'єр). 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46180  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Борова Лариса Михайлівна  
 

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 календаря "Яблуко"   



 

 
289

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Малюнок являє собою коло в яке вписано геометричну фігуру 
у вигляді п`ятикутної зірки. Коло поділено на шість однакових 
частин які позначено цифрами, що означають кількість місяців 
року відповідно їх назв, початковими літерами позначено 
найменування днів тижня, куди можна вписати цифри днів 
календаря відповідного року.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46181  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дорохова Людмила Миколаївна, Веселянська Лариса 
Дмитрівна  

 

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 "Разговор с жизнью" з серії "Жизнь Бога жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Відмінною рисою цієї книги є те, що життя, яке описано у ній, 
не розглядається як закономірність розвитку. Можна 
припустити, що існування життя може розкрити людині нові 
можливості, які набуті у зв`язку з тим, що життя людини, як і 
життя в будь-якому його прояві, стане цінністю апріорі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46182  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Некрасовський Юрій Якович  
 

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)  Бібліографічне видання "Четверть века на трудовой вахте"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Книга розповідає про історію створення одного з найбільших 
цехів меткомбінату імені Ілліча, про його обладнання і 
продукцію, що випускається, про трудовий колектив та його 
славні традиції, про працю та відпочинок металургів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46183  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Удод Олександр Анатолійович, Антіпова Ірина Михайлівна, 
Хачатурова Каріне Мануківна  
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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)  Твір наукового характеру "Об’єктивна клінічна оцінка 
реставрацій контактних поверхонь фронтальних зубів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Об’єктивна клінічна оцінка реєстрацій контактних поверхонь 
фронтальних зубів складається з двох етапів: спочатку 
оцінюють реставрацію контактної поверхні за критеріями 
"відповідність за кольором", "відповідність за прозорістю", 
"стан контактного пункту", "крайове прилягання матеріалу на 
приясненній сітці" з оцінкою " неприйнятно" або " 
прийнятно"; у разі оцінки "неприйнятно" реставрацію 
необхідно замінити, у разі оцінки "прийнятно" оцінюють 
вестибулярну та оральну поверхні реставрації за клінічними 
критеріями Ryge.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46184  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вакула Сергій Миколайович (Sergii Vakula), Кантер Леонід 
Борисович (Leonid Kanter), Бережок Олексій Юрійович (Oleksiy 
Berezhok), Журавльов Артем Ігорович (Artem Zhuravlov), 
Бережинський Михайло Володимирович (Mykhailo 
Berezhynskyi)  

 

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 "PBX-Sphere", версія 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп`ютерна програма "PBX-Sphere", версія 2" є програмним 
засобом для створення цифрової офісної АТС.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46185  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дьомкіна Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений 
твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книга "Птичка, которая предсказала цунами, и другие 
истории от буль-буля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

 Історії, про які йде мова у цій книзі, базуються на багаторічних 
спостереженнях автора за життям та поведінкою птахів Східної 
Африки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46186  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Агарков Сергій Миколайович, Антоненко Дмитро Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Каталог м`яких меблів 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46187  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Швець Валентина Дмитрівна  
 

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 "Нелінійне програмування навчальної 
діяльності студентів в платформі MOODLE як засіб управління 
процесом засвоєння знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Наведено опис нелінійного програмування навчальної 
діяльності студентів в платформі MOODLE як засобу 
управління процесом засвоєння знань. Управління процесом 
засвоєня знань відбувається шляхом застосування 
алгоритмічних вказівок реалізованих в платформі 
дистанційного навчання MOODLE у вигляді письмових 
завдань із зворотними зв`язками, які активізуються як  
гіпертекстові посилання. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46188  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стогній Олексій Вадимович, Каплін Микола Ігоревич, Білан 
Тетяна Романівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  
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якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мережна модель постачання імпортованого 
вугілля в економіку України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Запропоновано мережну модель постачання імпортованого 
вугілля в Україну з урахуванням цінових показників 
транспортування та можливостей транспортної інфраструктури 
країни.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46189  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Макаров Віталій 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)  Науковий твір "Методика визначення стану механізації 
очисних робіт при оцінці економічної ефективності та 
інвестиційної привабливості вугільних шахт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Розглянуто методику визначення коефіцієнту механізації 
очисних робіт при оцінці економічної ефективності та 
інвестиційної привабливості окремих вугільних підприємств за 
методикою ранжування вугільних шахт за перспективністю.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46190  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стогній Олексій Вадимович, Каплін Микола Ігоревич, 
Макаров Віталій Михайлович, Білан Тетяна Романівна  

 

Повне ім’я або 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 "Математична модель оптимізації 
паливозабезпечення ТЕС України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Структура паливного балансу ТЕС НАК "ЕКУ" протягом 
останніх років змінювалася у бік збільшення частки вугілля. Це 
викликано зміною структури виробництва електроенергії, а 
також взятим керівництвом країни курсом на зниження 
залежності від постачань імпортного газу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46191  
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Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стогній Олексій Вадимович, Каплін Микола Ігоревич, 
Макаров Віталій Михайлович, Перов Микола Олексійович, 
Новицький Ігор Юлійович  

 

Повне ім’я або 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 "Математична модель оптимізації 
природоохоронних технологій у вугільній промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Математична модель оптимізації природоохоронних технологій 
у вугільній промисловості призначена для визначення 
доцільності проведення природоохоронних заходів по 
зменшенню забруднення навколишнього середовища об`єктами 
вугільної промисловості.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46192  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Костюк 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)  Письмовий твір "Витяг з Статуту Спецпідрозділу з охорони 
громадського порядку територіальних громад України 
"Громадська поліція України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46193  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павел Счастье (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 "2012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Великан", "Деньги", "Земля", "Зарево", "Кредо", "Надувная 
Зая", "Песня для Всех", "Просветление", "Связь", "Хабана". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46194  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рощін Георгій Георгійович, Крилюк Віталій Омелянович, 
Гудима Арсен Арсенович, Кузьмін Валерій Юрійович, Падалка 
Віктор Миколайович, Шведова Олена Євгенівна, Назаренко 
Ірина Іванівна, Доляновський Антон Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, 
фотографічний твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Екстрена медична допомога"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Методичний посібник містить алгоритм надання екстреної 
медичної допомоги та правила виконання основних 
маніпуляцій з постраждалими та хворими на догоспітальному 
етапі.  

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46195  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Костюк Олександр 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 "Спецпідрозділ "Громадська поліція України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46196  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Костюк Олександр 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 "Родовий герб родини Костюк"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46197  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Погодаєв Сергій 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)  Наукова монографія "Рейтингова теорія ринку і фірми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Розроблено нову рейтингову теорію ринку і фірми. 
Запропоновано поняття: шестивимірний ринковий просторово-
часовий континнум; рівномірний, рівноприскорений 
поступальний та обертальний тривимірний ринковий час; 
ринкова маса фірми та ринку, ринковий заряд донорний і 
акцепторний, ринковий дуалізм і мультиполь; поліціна, 
поліпопит, поліпропозиція; матриця "імідж-репутація" фірми; 
ринкова енергія, топ-ядро фірми, робота і потужність 
менеджерів; ринковий екран, ринкова рейтингова відстань та 
інверсія; рух ринкових просторів у континуумі ринкового часу, 
конкуренція ринків; менеджмент ринку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46198  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ніколайчук Аліна Анатоліївна, Картель Микола Тимофійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії 
наук України 

 

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 "Тимчасовий 
технологічний регламент на виробництво Сорбентів 
лігноцелюлозних ТТР 03291669.008-2012"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46199  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ніколайчук Аліна Анатоліївна, Картель Микола Тимофійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії 
наук України 

 

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 "Тимчасова технологічна 
інструкція на виробництво продуктів функціональних харчових 
"Целісорб" ТТІ 03291669.009 - 2012"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46200  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тамара Дука (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Возрождённая в счастье (как 
забыть "бывшего" и начать новую жизнь: руководство к 
действию)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46201  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кирпикана (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)  Збірка віршів "Хрупкий рай" (авторская женская лирика)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Ця книга - збірник віршів, які не публікувалися раніше. В неї 
ввійшли п`ятдесят п`ять віршів особистої лірики. Авторка не 
дотримується хронології і тематики написання, бо книга - 
випадкові сторінки з минулого і сучасного життя жінки, 
записаних на пожовклих сторінках зошитів, щоденників, 
блокнотів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46202  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ейгензеер Володимир Іванович  
 

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 "Постучалась любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Постучалась любовь", "Пусть говорят звезды". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46203  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ібраімов Тімур Джевадович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис серії під робочою назвою "Фокусник" 
багатосерійного телевізійного фільму "Агентство "Звёздный 
час" (робоча назва)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46204  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кулаков Андрій Валерійович, Біднягін Володимир 
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 (художнього дизайну) 
"Авторський логотип Адвокатського об'єднання 
"АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "КУЛАКОВ, БІДНЯГІН І 
ПАРТНЕРИ"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

 Твір представляє собою площинне комбіноване кольорове 
зображення у вигляді круга, виконаного чорною фарбою, в 
площині якого розташовані виразні графічні елементи виконані 
відрізками чорних ліній та фарбою кольору золота: по 
периметру круга виражене плетіння кольору золота, в площині 
круга уздовж верхньої його частини по краях зліва і з правого 
боку виконані стилізовані зображення гілочок лаврового 
дерева, які в верхній частині розділені стилізованим 
зображенням Феміди правосуддя, в нижній частині гілки 
лаврового дерева закінчуються з`єднуючою стрічкою, на 
площині частини якої великими літерами кирилиці російської 
абетки виконаний напис "АДВОКАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", 
а над стрічкою напис "КУЛАКОВ-БЕДНЯГИН И 
ПАРТНЕРЫ".   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46205  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шило Галина Миколаївна, Коваленко Дар`я Аркадіївна, 
Гапоненко Микола Прокопович  

 
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 призначення 
допусків і вибору елементів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 Комп`ютерна програма "Автоматизована система призначення 
допусків і вибору елементів" призначена для автоматизації 
процесу аналізу і синтезу відхилень параметрів елементів 
радіоелектронних пристроїв та вибору елементів за 
параметрами, що визначають їх точність з урахуванням 
вартості, геометричними методами, які базуються на 
визначенні межових значень вихідних характеристик в точках 
дотику допускових областей та межових гіперповерхонь області 
працездатності.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46206  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Діана Велєсова (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 "Время четырех шансов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Описані в романі події відображають Париж різних часів. Деякі 
дії відбулися в часи другої світової війни, інші відбуваються в 
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наші дні. В паризькому кабаре при не з`ясованих обставинах 
вбито жінку. В неї знайдено список невідомих прізвищ та 
номери телефонів. Під час кримінального розслідування, 
четверо людей, прізвища яких містилися в списку, розкривають 
таємницю минулого своїх рідних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46207  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бутов Ігор 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)  Вірш "ШЫк@лад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Вірш "ШЫк@лад - живи зі см@ком, споживай з розумом", 
використовується в якості рекламного слогану до збірника 
"ШЫк@лай". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46208  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бензя Вячеслав Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Светильники из 
каменной соли"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Цей твір являє собою збірник зображень та оформлення творів 
ужиткового мистецтва. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46209  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сахневич Леонід Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Чернігівське міжміське бюро 
технічної інвентаризації" Чернігівської обласної ради 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Карти районів та схематичне розташування 
об'єктів у м. Чернігові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір використовується для проведення технічної інвентаризації 
земельних ділянок, домоволодінь.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46210  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Письменицький Андрій Анатолійович, Гапотій Віктор 
Дмитрович  

 

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 "Загальна теорія інформаційного права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії розкриті головні аспекти загальної теорико-
правової конституції інформаційного права, як новітнього 
напрямку вітчизняної юриспруденції, як система наукових 
знань у сфері інформаціно-правового обороту і як галузі в 
системі права. Рекомендується студентам, слухачам, курсантам 
юридичних вищих навчальних закладів, аспірантам, 
докторантам, викладачам.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46211  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гапотій Віктор Дмитрович, Мінкова Ольга Геннадіївна  
 

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 "Правові основи безпеки життєдіяльності. 
Електронний підручник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У електронному підручнику висвітлено питання правової 
охорони безпеки життєдіяльності та розглянуті такі теми як 
право та особиста безпека в цивільних правовідносинах, 
правопорушення та адміністративна відповідальність та інші. 
Електронний підручник призначений для студентів вищих 
навчальних закладів не юридичних спеціальностей та всіх, хто 
цікавиться питанням правової основи безпеки життєдіяльності. 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46212  
 



 

 
301

Дата реєстрації авторського права  01.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гапотій Віктор Дмитрович, Мінкова Ольга Геннадіївна  
 

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)  Науковий твір "Системно-правовий термінологічний словник-
довідник з окремих галузей права. Електронний словник-
довідник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний підручник містить систему юридичних визначень, 
описів, схем та понятть з основних галузей права. Він дає 
можливість студентам вищого навчального закладу почерпнути 
знання з конституційно-правової термінології, теорії 
винекнення держави і права, екологічного, цивільного, 
трудового, шлюбно-сімейного, адміністративного, банківського, 
кримінального права та інших галузей законодавства України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46213  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теорія суверенітету народу, нації та держави"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії досліджуються загальнотеоретичні та практичні 
питання суверенності держави, нації та народу. Досліджуються 
співвідношення офіційного та доктринального поняття 
суверенності як такої. Монографія призначена для студентів, 
аспірантів та викладачів юридичних та не юридичних вузів, 
спеціалістів в області державотворення та юриспруденції.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46214  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Проданець Анатолій Іванович, Проданець Юрій Анатолійович, 
Семенець Любов Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПОЛІТЕХНОСЕРВІС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка креслень "Конструкторсько-технологічна документація 
для виробництва вагону трамвая типу Т-3UA-З"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведені креслення Конструкторсько-технологічнаої 
документації для виробництва вагону трамвая типу Т-UA-З". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46215  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Проданець Анатолій Іванович, Проданець Юрій Анатолійович, 
Семенець Любов Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПОЛІТЕХНОСЕРВІС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка креслень "Конструкторсько-технологічна документація 
для виробництва трьохсекційного трамвая типу КЗR-NNP"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведені креслення конструкторсько-технологічної 
документації для виробництва трьохсекційного трамвая типу 
КЗR-NNP.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46216  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дуброва Марина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Господи, як би не ти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку входять: "Господи, як би не ти", "А он на небесах", 
"На орла, на решку". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46217  
 

Дата реєстрації авторського права  01.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кобцева Олена 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)  Письмовий твір наукового характеру "Кількісна класифікація 
ортодонтичної опори верхньої щелепи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Диференціальна концепція ортодонтичної опори передбачає 
варіацію допустимого мезіального корпусного зміщення 
опорних сегментів в залежності від індивідуальних завдань 
лікування.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46218  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смірнов Олександр Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Збір, моніторинг та аналіз показників 
для оцінки стану довкілля України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46219  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смірнов Олександр Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ведення та облік об'єктів екологічної 
мережі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46220  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смірнов Олександр Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 
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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 "Формування багатокомпонентних 
звітів для оцінки забруднення атмосферного повітря"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46221  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сахневич Леонід Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Чернігівське міжміське бюро 
технічної інвентаризації" Чернігівської обласної ради 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Методика заповнення та 
зберігання бази архіву Комунального підприємства 
"Чернігівське міжміське бюро технічної інвентаризації" 
Чернігівської обласної ради"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір передбачений для для виконання обліку та зберігання 
технічної та іншої документації на об'єкти нерухомого майна.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46222  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сахневич Леонід Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Чернігівське міжміське бюро 
технічної інвентаризації" Чернігівської обласної ради 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Структура бази даних архіву 
Комунального підприємства "Чернігівське міжміське бюро 
технічної інвентаризації" Чернігівської обласної ради"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46223  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Козак Павло Віталійович  
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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)  Програмний продукт "Платежная позиция"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для автоматизації ведення 
платіжної позиції банку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46224  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шастова Ірина Вікторівна  
 

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)  Навчальний посібник "Методика навчання техніки читання 
англійською мовою за звуковим аналітико-синтетичним 
методом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46225  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Савченко Андрій Володимирович, Кісілюк Едуард 
Миколайович, Процюк Олег Володимирович, Вартилецька 
Інна Анатоліївна, Микитчик Олександр Васильович, 
Кришевич Ольга Володимирівна, Кузнецов Віталій 
Володимирович, Смаглюк Олександр Володимирович, Копотун 
Ігор Миколайович, Вільхова Лілія Євгенівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір учбового 
характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Кримінальне право. Особлива частина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник складається з інформаційних блоків.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46226  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Papablues (псевдонім), Золотницький Андрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Another Song of Solomon"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46227  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бікі Меньгерт Акошович  
 

Повне ім’я або 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 "Проектирование силовых трансформаторов. Расчеты 
основных параметров"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

 Викладені відомості по конструкції, технічні вимоги, методи 
розрахунку основних параметрів силових тронсформаторів 
загального призначення, а також особливості конструкції і 
розрахунків деяких спеціальних трансформаторів і сфери їх 
застосування.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46228  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шурма Ігор Михайлович, Галацан Олександр Вікторович, 
Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валерій 
Володимирович, Рищенко Оксана Олександрівна, Шаповалов 
Валентин Валерійович, Негрецький Сергій Миколайович, 
Малініна Наталя Геннадіївна, Васіна Юлія Володимирівна, Ірза 
Людмила Миколаївна, Сіроштан Галина Миколаївна, 
Хмелевський Микола Олександрович, Супрун Еліна 
Владиславівна  

 

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)  Брошура "Регіональний формуляр лікарських засобів 
Харківської області на засадах медичного і фармацевтичного 
права: методичні рекомендації (серія: медичне і фармацевтичне 
право)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Дане видання покликане спростити роботу спеціалістів 
медицини та фармації в умовах формулярної системи, що в 
свою чергу призведе до зменшення виникнення помилок під час 
фармакокорекції хворих на різні захворювання відповідно до 
Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46229  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Левицька Світлана Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Радуга вдохновения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  Ім`я керчанки Світлани Левицької добре відоме читачу. Її 
вірші і проза неодноразово оприлюднювались у періодичному 
друку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46230  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ісаєв Олександр Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог схем для вишивки бісером "RICHELIEUplus"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Твори, що заявляються, являють собою графічні зображення 
схем для вишивки бісером "RICHELIEUplus" (твори 
ужиткового мистецтва) які направлені на створення художніх 
виробів побутового призначення. У схемах вдало поєднані 
елементи старовинних релігійних мотивів, які можуть бути 
виконані як на окремому панно, так і для декору різних речей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46231  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Конопльов Олексій Ігорович  
 

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 "Інформаційно-аналітична система 
автоматизованого обліку вжитку тепла "Теплозбуд"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є комплексним програмним продуктом, для 
автоматизації процесів теплосбита юридичним та фізичним 
особам.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46232  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Самсонова Світлана Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Программа учебно-тренингового курса "Я 
могу учиться лучше"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

В усі часи і батьків, і педагогів турбує й хвилює питання 
майбутнього дітей. Одної з несумнівних складових життєвого 
успіху людини є знання, отримані у школі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46233  
 

Дата реєстрації авторського права  02.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Григораш Олена 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 "Село Дружба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46234  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Данилова Наталія Миколаївна, Кісельов Сергій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до музично-театральної вистави "Формула Пузыря 
Счастья"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це весела і незвичайна постановка призначена як для дітей, так 
і для дорослого глядача. Особливістю вистави є те, що 
головними героями в ній виступають мильні бульбашки. Для 
кожного глядача відкриється світ чудес і казки, яку можна 
створити своїми руками.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46235  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боровіков Олександр Михайлович, Зацепін Олександр 
Вікторович, Келембетов Іван Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР БІС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління банківським 
рахунком через мережу Інтернет "ELPay" ("Інтернет-банкінг 
"ELPay")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

Система являє собою рішення в класі продуктів "Клієнт-Банк", 
для надання послуг Банку віддаленому Клієнту за допомогою 
мережі Інтернет.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46236  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боровіков Олександр Михайлович, Бойко Сергій 
Тимофійович, Прокопович Леонід Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР БІС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний виріб "Шифр" 
(бібліотеки криптографічних перетворень)" ("Бібліотеки 
криптографічних перетворень "Шифр")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Бібліотеки криптографічних перетворень використовуються 
для реалізації таких криптографічних функцій, як 
приховування смислового змісту даних, захист від неправдивої 
інформації, сувора аутентифікація тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46237  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боровіков Олександр Михайлович, Бойко Сергій 
Тимофійович, Прокопович Леонід Юрійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР БІС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний виріб "Шифр+" 
(бібліотеки криптографічних перетворень даних)" ("Бібліотеки 
криптографічних перетворень "Шифр+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бібліотеки криптографічних перетворень використовуються 
для реалізації таких криптографічних функцій, як 
приховування смислового змісту даних, захист від неправдивої 
інформації, сувора аутентифікація тощо. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46238  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боровіков Олександр Михайлович, Бойко Сергій 
Тимофійович, Прокопович Леонід Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР БІС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система криптографічного захисту 
інформації "Шифр-РКІ" ("СКЗІ "Шифр-РКІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою універсальну ієрархічну масштабовану 
систему криптографічного захисту даних і управління 
відкритими ключами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46239  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боровіков Олександр Михайлович, Бойко Сергій 
Тимофійович, Прокопович Леонід Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР БІС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система криптографічного захисту 
інформації "Шифр-Х.509" ("СКЗІ "Шифр-Х.509")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система призначена для створення інфраструктури відкритих 
ключів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46240  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гоман Аліна 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 "Не твоя вина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46241  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Красковський Гліб Дмитрович  
 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Tesoro mio"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня присвячена коханню та являє собою пропозицію вийти 
заміж. Текст пісні написаний двома мовами - англійська та 
іспанська.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46242  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сахалтуєв Андрій Дмитрович, Білоглазов 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 "Метод автоматизированного sms-напоминания 
с механизмами обратной связи для пациентов с хроническими 
заболеваниями по Сахалтуеву А.Д. и Белоглазову В.А."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод грунтований на використанні комп’ютерної програми, 
що дозволяє в автоматичному режимі проводити нагадування 
пацієнтові у вигляді повідомленнь на мобільний телефон про 
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режим дозування фармакологічних препаратів, що 
приймаються ним, про необхідність проведення діагностичних 
процедур і контакту з медичним персоналом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46243  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дем’яненко Олександр В’ячеславович  
 
Повне ім’я або 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 активирования и оптимизации 
питьевой воды по Демьяненко А.В."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблений метод активування і оптимізації питної води по 
Демьяненко А.В. грунтується на використанні трьох складових 
- кремнію, магніту та срібла. Комбіноване використання 
намагничення води, настоювання її на кремнії та застосування 
срібла для обробки дозволяє отримати воду з унікальними 
корисними для здоров’я людини властивостями.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46244  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рябчун Віктор Кузьмич, Гур`єва Ірина Анатоліївна, 
Кузьмишина Наталія Василівна, Вакуленко Світлана 
Миколаївна, Степанова Віра Петрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії 
аграрних наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних родоводів самозапилених ліній 
кукурудзи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 База даних родоводів самозапилених ліній кукурудзи є 
складовою частиною інформаційної системи "Генофонд рослин 
України". До її складу входять основні паспортні ознаки, а 
також характеристика родоначальних форм (батьківської і 
материнської) та інших поколінь.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46245  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вера Бесцветная (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "10 лет молчания. Сборник лучших поэзий" ("10 
лет молчания")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка філософських поезій, що піднімає питання становлення 
та реалізації людини у власному житті та житті соціуму, 
питання свободи, дому, вибору, кохання, буття, сенсу, долі та 
інші.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46246  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Masha Susha (псевдонім), Dоuble Brothers (псевдонім), Dоuble 
Brothers (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 "Wanna Feel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46247  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Відтворювач голосу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма  дозволяє читати тексти (книги, вірші) 
замість користувача. Необхідно завантажити текст в програму і 
вона відтворить текст.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46248  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій Володимирович  
 

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 "Сервіс симптомів хвороб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма дозволяє створити сайт-бібліотеку 
симптомів хвороб. За допомогою сайту можна знайти список 
найбільш ймовірних захворювань, способи лікування, 
рекомендації лікарів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46249  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Ретранслювання аудіо в текст"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма дозволяє розпізнавати аудіо файли і 
ретранслювати їх в текст.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46250  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Побудовник парсеров онлайн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Парсер, який буде з заданих url збирати за ключьовиками 
розташовані поруч значення, обробляти їх за заданим 
математичним алгоритмом і виводити результат.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46251  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій Володимирович  
 

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 "Алгоритм оптимізації зображень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма дозволяє розробляти алгоритм 
оптимізації для конкретного формату зображень, для того, щоб 
видалити непотрібні байти з файлів зображень не змінюючи при 
цьому зовнішній вигляд чи візуальну якість.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46252  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Онлайн освіта (договір з інститутом, 
школою)"   

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма дозволяє отримувати освіту 
дистанційно.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46253  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Караоке онлайн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє створити сервіс з музикою і текстом для 
караоке.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46254  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій Володимирович  
 

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 "Аватар - сервіс для зберігання 
аватару"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма зберігає всі потрібні користувачу 
сервіси в одному місці. Сервіс буде зберігати найбільш 
популярні ресурси. Програма передбачає можливість вибору 
найбільш оптимальної збірки сервісів і підстроювання всієї цієї 
бази під кожного користувача індивідуально. Передбачений 
окремий сервіс з аватарами та сервіс з органайзером, декілька 
RSS стрічок та окремих соціальних мереж.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46255  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Веб-сайт short history"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма  дозволяє з інтервалами створювати 
зліпки сайту для архіву, та дозволяє відстежувати візуальні 
зміни. Також аналізувати файли певної структури для того, щоб 
знаходити в них команди для маніпуляцій з браузером і 
команди для виконання певних дій та перевірок.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46256  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Сервіс з пошуку роботи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сервіс з пошуку вакансій шукатиме пропозиції по роботі за 
всіма наявним сайтам, а також розміщуватиме вакансії на 
єдиному ресурсі. Сервіс відстежуватиме статус вакансій 
роботодавців, дозволить створити єдине резюме користувача 
доступне для перегляду всім роботодавцям. Надасть список 
найбільш підходящих вакансій для користувача та контактні 
дані роботодавця.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46257  
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Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Онлайн планувальник бюджету"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма стоврена для формування і розпланування сімейного 
бюджету. Програма дозволяє створити комунальні 
послуги/витрати на харчування, одяг/незаплановані витрати і т. 
д.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46258  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Конвектор валют за актуальним 
коливанням курсу в реальному часі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сервіс, який буде в режимі реального часу відслідковувати 
поточний курс валют національних банків та відображати 
зміни цих валют. Даний сервіс можна реалізувати також через 
мобільні додатки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46259  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Визначення складностей 
велосипедного маршруту в залежності від геолокаційного 
положення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма дозволяє визначити труднощі, що 
можуть виникнути під час велосипедного походу в залежності 
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від геолокаційного положення. На основі отриманих даних 
GoogleEarth програма будує карту підйому та спуску по 
маршруту, а вже за допомогою цих даних оцінюється складність 
маршруту, якість доріг.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46260  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Сервіс завантаження фотографій з 
соціальних мереж в мобільний телефон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний сервіс дозволяє підключати акаунти в соціальних 
мережах та синхронізувати всі фотографії/альбоми фотографій 
користувача.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46261  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Шифрований протокол спілкування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Протокол для обміну повідомленнями забезпечує оборотне 
шифрування двох і більше сторін, що робить неможливим 
перехопити Ваші дані. Наприклад, за допомогою PGP/GPG, 
blowfish. Схожі програми: ICQ, XMPP.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46262  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Віртуальне колекціонування 
автографів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма дозволяє колекціонувати автографи. 
Необхідно встановити відповідну програму на планшетний 
пристрій і після того як на планшеті з’явиться підпис, він 
автоматично завантажується на сервер. Підпис можна 
обмінювати та переглядати. Комп’ютерна програма сумісна з 
мобільними платформами iOS, Android, Windows Mobile.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46263  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Конвертація з 3D формату в 2D 
формат"   

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма дозволяє користувачу конвертувати з 
3Dформату у формат 2D відео файли використовуючи при 
цьому природнє сприйняття глибини зображення не втрачаючи 
при цьому якості зображення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46264  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Сервіс пошуку місць вільних 
банерних щитів та біг-бордів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сервіс відстежує місця вільних банерних щитів та біг-бордів в 
місті проживання користувача,  з його допомогою користувач 
може забронювати місце для реклами, довідатися контактні 
дані власника банерних щитів та біг-бордів, дату вивільнення  
банерних щитів та біг-бордів та довідатись про розташування 
нових місць для реклами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46265  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Збір особистої інформації та 
складання біографії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма  збирає інформацію з соціальних мереж, 
блогів, сайтів, де зареєстрований користувач та синхронізує в 
хронологічному порядку всі його записи.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46266  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Всесвітня бібліотека книг та аудіо-
книг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма  дозволяє створити сайт Всесвітньої 
бібліотеки книг та аудіокниг. Міститиме в собі велику кількість 
різних книг на єдиному ресурсі. Вільний доступ до будь-якої 
книги за назвою, автором.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46267  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Сервіс - як витратити кошти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма дозволяє побачити найбільш відвідувані 
місця для витрат коштів відповідно до Вашого бюджету і 
фінансових можливостей, сервіс підскаже, де можна найкраще 
відпочити за оптимальну ціну.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46268  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Назаренко Антон 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 для автоматизації процесів 
обробки геодезичних даних з сейсмоактивності земної поверхні 
в межах міст/країн/материків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп'ютерна програма дозволяє здійснити дослідження руху 
земної поверхні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46269  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Журавльов Віктор Олексійович  
 

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 оповідань "Разведбат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46270  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лобок Лада Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій фільму "Ggart" (The script for the film "Ggart") 
("Ggart")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Маленька тендітна жінка (банкір-професіонал) бореться зі 
світовою мафією та масонами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46271  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вальченко Людмила Юріївна (Valcenko Liudmila)  
 

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 "С. Сергеев-Ценский. Стихи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Книга "С. Сергеев-Ценский стихи для детей" це збірник віршів 
про Крим видатного майстра російської радянської прози ХХ 
століття Сергія Миколайовича Сергєєва Ценського. Вірші були 
знайдені в архіві Алуштинського літературно-меморіального 
музею у старих зошитах.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46272  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білоусов Юрій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "КВАНТОВЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ВАХ ДУГИ 
(ряд открытий)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46273  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сідельніков Геннадій Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Программа свержения власти сатаны, исцеления 
Человечества и создания Божьего Царства в себе и на Земле"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46274  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Охріменко Станіслав Сергійович, Діц Руслан Анатолійович, 
Бобрук Олексій Вікторович, Фуглевич Олег Миронович, 
Тарасова Ганна Олександрівна, Павлишин Любомир 
Васильович, Подгорнов Євгеній Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірня Компанія "Укргазвидобування" Національної 
акціонерної компанії "Нафтогаз України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Комп'ютерний розрахунково-
обчислювальний комплекс (КРОК) "Експрес аналіз 
собівартості буріння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку собівартості одного метру 
буріння та визначення доцільності продовження буріння по мірі 
падіння механічної швидкості через зношування долота.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46275  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Савченко Єлизавета Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Молекулярная физика и 
термодинамика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначений для вивчення курсу загальної фізики у вищих 
навчальних закладах, зокрема для проведення практичних 
знань. Сприяє ефективному навчанню студентів розв'язанню 
задач з курсу загальної фізики як під керівництвом викладача, 
так і самостійно.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46276  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жеребко Андрій Володимирович (Андрій Благословенний)  
 

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)  Збірник віршів "Грозовые облака"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46277  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Журавльов Віктор Олексійович  
 

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 оповідань"Арабески"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46278  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ковтун Руслан 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)  Сценарій кінофільму "Невероятная история"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46279  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Царенко Юрій Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "АВІ БРАЗЕРС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Сценарій телевізійного серіалу "4ува4ки" 
(синопсис, 1-6 серії)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
 



 

 
325

Анотація   

„4ва4кі” - серіал про чотирьох друзів дитинства, які через 
кілька років зустрілися знову разом. У кожного з них є мрія. 
Але, опинившись разом, вони зрозуміли, що тепер близькі до неї 
як ніколи. Життя повне можливостей! Особливо коли твої 
друзі! Однак, ставши однією командою, вони успіх чи невдачу 
ділять тепер на 4.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46280  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шевчук 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 "Програмно-апаратний комплекс 
"Voicewall" ("Voicewall")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена для мобільних пристроїв 
зв’язку та є програмним додатком, що установлюється під 
операційну систему. Програма призначена для здійснення VOIP 
дзвінків з одного програмного телефону на інший, що об’єднані 
спільним серверним обладнанням.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46281  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Діденко Дмитро Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут 
прикладних інформаційних технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп`ютерна програма "Конструктор звітів" ("Конструктор 
звітів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп`ютерна програма "Конструктор звітів" - це програмний 
засіб, призначений для автоматичної роботи зі звітами 
"Автоматизованої системи керування "Вищий навчальний 
заклад".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46282  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дейнега Денис Миколайович  
 

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)  Пісня "Платок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46283  
 

Дата реєстрації авторського права  06.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Постолатьєв Геннадій Анатолійович, Бондар Дмитро 
Олексійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю спеціалізована 
науково-виробнича фірма "АРГУС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп`ютерна програма "Програмне забезпечення "Термінал 
системи виплат" ("ПЗ "Термінал системи виплат")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

 Програмне забезпечення "Термінал системи виплат" 
призначений для автоматизації процесів виплат сум 
відшкодувань вкладникам банків, які ліквідуються, і виконує 
такі функції: інформаційно-довідкові, вводу інформації, 
контрольні, сервісні, передача та захист даних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46284  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Маковій Марина Володимирівна, Макаров Дмитро 
Владиславович  

 

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 "Лети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46285  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Калиш Ірина Олександрівна, Деденко Марина Сергіївна  
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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 фільму "Что вы знаете о женщинах?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія починається в ресторані. Четверо чоловіків намагаються 
визначити, ким є чотири жінки - головні героїні фільму. Сюжет 
переносить нас назад, ми знайомимся з головними героїнями. 
Протягом фільму чергуються розмови подруг і забавні ситуації, 
у які вони потрапляють.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46286  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Маринюк Володимир Євгенович (Faradey)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Безопасный сектор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46287  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Маринюк Володимир Євгенович (Faradey)  
 

Повне ім’я або 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 наверно из разных стран"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46288  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Маринюк Володимир Євгенович (Faradey)  
 

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 "Нужно жить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46289  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Маринюк Володимир Євгенович (Faradey)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Но солнце далеко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46290  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Маринюк Володимир Євгенович (Faradey)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Погибая из осторожности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46291  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Соловйова Маріна Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, 
складений твір, ілюстрація, фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект навчальних матеріалів до курсу "Початкова 
робототехніка" ("Початкова робототехніка")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комплект навчальних матеріалів до курсу "Початкова 
роботехніка" складається із зошита на українській мові для 
учнів, зошита на російській мові для учнів, підручника та 
методичних рекомендацій для вчителів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46292  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кондратенко Дмитро Анатолійович, Хлєбніков Гнат 
Костянтинович, Василюк Анатолій Дмитрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОЛЕГО" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру, 
фотографічний твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект навчальних матеріалів до курсу "Робототехніка" 
("Робототехніка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комплект навчальних матеріалів до курсу "Робототехніка" 
складається з трьох зошитів на українській мові для учнів, 
трьох зошитів на російській мові для учнів, методичних 
рекомендацій для викладача.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46293  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Берестенко Ярослав Вадимович  
 

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 ілюстрацій "SMI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірку ілюстрацій "SMI" було створено задля задоволення 
естетичних та культурних потреб суспільства та задля 
застосування в якості художнього оформлення комп'ютерних 
ігор.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46294  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Берестенко Ярослав Вадимович  
 

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 "Комп’ютерна гра Sister's Secrecy: 
Arcanum Bloodlines"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна гра "Sister's Secrecy: Arcanum Bloodlines" 
створена задля задоволення культурних та розважальних 
потреб суспільства. Гра виробляється різними мовами світу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46295  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Берестенко Ярослав Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка " Sister's Secrecy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 

Анотація   

Музична збірка " Sister's Secrecy" створена задля задоволення 
потреб суспільства та для застосування в процесі створення 
комп’ютерних ігор.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46296  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ягольник Олександр 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  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мюзикл "Агент Монро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наприкінці 50-х в розпал Карибської кризи, спецслужби 
Кремля розробляють секретну операцію, мета якої - встановити 
"жучок" в овальному кабінеті Білого Дому. Для цього КГБ та 
Микита Хрущов використовують роман голівудської зірки 
Мерилін Монро з радянським дипломатом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46297  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рогожин Микита Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Воспоминание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46298  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Щудро Анатолій Петрович  
 

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, ілюстрація  
 

 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Микроспутник. 
Проектирование и расчет минимальной по массе панели БФ. 
Технический отчет "Микроспутник" 311/39-99"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Створена методика проектування, розрахунків і простих 
випробувань на міцність і жорсткість надлегких силових 
панелей сонячних батарей космічних апаратів.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46299  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Золотов Сергій Олегович, Кузьмін Олексій 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 "Сервіс онлайн карта для пішохідного 
та вело походів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сервіс запропонує користувачу найбільш оптимальні варіанти 
карт для пішохідного походу та вело походу. Надає можливість 
самостійної установки точок маршруту та їх детальний опис. 
Також сервіс дозволяє ділитися враженнями з іншими 
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користувачами. Користуватися сервісом можна за допомогою 
засобів Google Map API. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46300  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Антоновський Вадим Ігоревич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Граф Груп" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Рецептури будівельної суміші 
"Merolith" (Merolith D4 Flex, Merolith H10, Merolith S1, Merolith 
H15)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46301  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Заміховський Леонід Михайлович, Николайчук Микола 
Ярославович, Левицький Іван Теодорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Західний 
Інженерно-Технічний Центр" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний курс "Організація операторного управління 
системою "Amphion" підсистема Drawworks (управління 
буровою лебідкою)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс призначений для базової підготовки технічних спеціалістів 
з обслуговування і експлуатації компонентів систем управління 
морських СПБУ і передбачає як теоретичну, так і практичну 
частину навчання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46302  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гакало Вадим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Фирменный стиль ресторана "Вареничная 
ПОБЕДА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складений твір "Фирменный стиль ресторана "Вареничнаяя 
ПОБЕДА" стосується оформлення інтер’єру.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46303  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грицук Ігор Валерійович, Адров Дмитро Сергійович, 
Гутаревич Юрій Феодосійович, Краснокутська Зоя Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

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 
"Результати розрахунку показників дизеля К-461М1 при 
застосуванні системи комбінованого прогріву під час здійснення 
пуску і прогріву"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

 Представлено результати розрахунку показників дизеля К-
461М1 при застосуванні системи комбінованого прогріву під час 
здійснення пуску і прогріву.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46304  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грицук Ігор Валерійович, Адров Дмитро Сергійович, 
Краснокутська Зоя Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Укрупнена структура математичної моделі 
системи комбінованого прогріву ДВЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Представлено укрупнену структуру математичної моделі 
системи комбінованого прогріву двигунів внутрішнього 
згорання. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46305  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грицук Ігор Валерійович, Адров Дмитро Сергійович, 
Прилепський Юрій Валентинович, Гутаревич Юрій 
Феодосійович, Краснокутська Зоя Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм системи комбінованого прогріву 
двигуна внутрішнього згорання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Представлено алгоритм системи комбінованого прогріву 
двигуна внутрішнього зрогання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46306  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ляхов Олександр Логвинович, Вірьовкін Сергій Вікторович, 
Захаров Сергій Олександрович, Фурсова Наталія Артемівна  

 

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 інформаційна 
система моніторингу діяльності факультетів, кафедр та 
науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІV рівня 
акредитації" ("АІС "Лідер")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для неперервних 
моніторингових досліджень та рейтингового оцінювання 
діяльності науково-педагогічного складу кафедр і факультетів 
університету, подання результатів моніторингу у графічному, 
текстовому та табличному вигляді, зручному для подальшого 
використання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46307  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Петрова Ганна Олександрівна, Петрова Катерина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний навчальний заклад "Херсонське вище професійне 
училище ресторанного господарства" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
складений твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Ароматизатори"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Брошура написана для учнів ресторанного бізнесу.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46308  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Піддубний Олександр Вікторович, Дергачов Костянтин 
Юрійович, Кулік Анатолій Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Моделювання диференційного 
режиму роботи GPS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма визначає рівень знань оператора в області 
супутникової навігації і спрямована на їх підвищення. При 
виконанні оператору самому необхідно розрахувати поправки 
для споживача і обчислити його координати з урахуванням цих 
поправок. Всі методичні матеріали, які необхідні для виконання 
завдань можна побачити натиснувши кнопку допомога.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46309  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Паришев Антон Володимирович, Дергачов Костянтин 
Юрійович, Кулік Анатолій Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "AVL-система з використанням ЦКІ 
Google Maps"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена AVL- система, це система, яка дозволяє в реальному 
часі спостерігати за пересуванням рухомого об’єкту, а також 
визначити місце прибування транспортного засобу в режимі 
пост обробки на основі даних, отриманих з бази даних системи. 
Подібні системи застосовуються при контролі переміщення 
транспортних засобів, а також з цілю отримання статистичних 
даних по маршрутах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46310  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Нікіпелова Олена Михайлівна, Новодран Олександр 
Вікторович, Леонова Світлана Вікторівна, Мокієнко Андрій 
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Вікторович, Солодова Людмила Борисівна, Мінькова Світлана 
Валеріївна, Ніколенко Світлана Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони 
здоров'я 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 "Алгоритм 
вивчення природних територій природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм вивчення природних технологій природно-
заповідного фонду загальнодержавного значення включає: збір, 
систематизацію фондових матеріалів щодо природних умов 
природних лікувальних ресурсів (ПЛР), лікувально-оздоровчої 
інфраструктури, польові та лаболаторні дослідження ПЛР, 
обстеження існуючих санаторно-курортних закладів, 
ландшафтно-кліматичну характеристику тощо, а також 
наявності трудових ресурсів для роботи у сфері оздоровлення та 
лікування дітей та дорослих.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46311  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Борова Лариса Михайлівна  
 

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 календаря "Кавун"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Малюнок моделі являє собою три кола вписані одне в одне. 
Внутрішнє коло поділене трьома радіусами на три частини. Від 
кожного радіуса відходять чотирнадцять ліній по сім з кожного 
боку, які в верхній частині закінчуються дугами на яких 
позначено початкові літери назв тижнів місяців. Кожен з цих 
радіусів поділяється перпендикулярно лініями на чотири 
частини які позначені цифрами, що означають місяці року.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46312  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білінська Тетяна Мирославівна, Варнавських Катерина 
Миколаївна  

 

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)  Психодіагностична комп'ютерна програма "Короткий 
орієнтувальний тест (КОТ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Психодіагностична комп'ютерна програма "Короткий 
орієнтувальний тест (КОТ)", відноситься до категорії тестів 
загальних розумових здібностей і визначає інтергальний 
показник "загальні здібності". Програма знайде застосування у 
наукових дослідженнях і навчальному процесі в закладах 
психологічного та педагогічного профілю.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46313  
 

Дата реєстрації авторського права  09.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білінська Тетяна Мирославівна, Варнавських Катерина 
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)  Психодіагностична комп'ютерна програма "Методика 
Йовайші"   

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Психологічна комп'ютерна програма "Методика Йовайші" - 
дозволяє швидко і ефективно виявити інтереси та професійні 
нахили учнів до різних сфер професійної діяльності. Дана 
методика необхідна для роботи психологів, педагогів, 
профконсультантів і може застосовуватися при виявленні 
структури інтересів особистості та профорієнтаційній роботі зі 
школярами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46314  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Клименко Борис Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга спогадів "Зінаїда Тулуб "Моє життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

2010 року виповнилося 120 років з дня народження Зінаїди 
Тулуб і 100 років з початку її літературниї діяльності, авторки 
дилогії "Людовови" і роману про житття Т.Г. Шевченка на 



 

 
338

засланні "В степу безкраїм за Уралом". Повний текст спогадів 
З. Тулуб "Моє життя", які досі залишаються невідомими 
українським верствам, вперше видаються українською мовою.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46315  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кеба Сергій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Музична збірка Кеби Сергія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки ввійшли пісні: "Два крыла", "неЛюбовь", "Говорит 
шестая раса", "После дождя", "Не было беды", "Ангела", 
"Кораблик", "Весёлый роджер".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46316  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Олефіренко Михайло 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)  "Мертві не зраджують" - роман з епопеї "Пора цвітіння терну"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературно-художній твір белетристичного характеру.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46317  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна  
 

Повне ім’я або 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 "Природні ресурси України, їх стан та 
перспективи раціонального використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46318  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Краснобока Олена 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 "DEUTSCH Kommunikativ IV 
(Комунікативний курс німецької мови)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник укладено на засадах кредитно-
трансферної системи навчання. Призначається для студентів 
немовних спеціальностей вищих навчальних закладів 
педагогічної освіти. Посібник має практичне спрямування, що 
дає змогу студентам набути професійну та функціональну 
комунікативну компетенцію у володінні німецькою мовою.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46319  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Осадченко 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)  Монографія "Теорія і практика ситуаційного навчання у 
підготовці майбутніх учителів початкової школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії вперше обгрунтовано теорико-методологічні 
засади функціонування, з’ясовано та охарактеризовано сутність 
і компоненти технології ситуаційного навчання у контексті 
підготовки майбутніх учителів початкової школи у вищих 
навчальних закладах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46320  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Андрійчук Юрій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник-довідник "Санаторій "AQUAДАР" оздоровлення, 
лікування, відпочинок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46321  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Солощенко Тетяна Павлівна  
 

Повне ім’я або 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 "Польська спільнота в соціально-економічному та 
суспільному житті Умані (кінець XVIII - початок ХХ століття)"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46322  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Григоренко Тетяна Володимирівна  
 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Практичний курс 
української мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46323  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Григоренко Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Етнографічна лексика і фразеологія у складі 
української літературної мови"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46324  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Скус 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)  Монографія "Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 років"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46325  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Тімець Оксана Володимирівна, Бабій Юрій Олексійович, 
Козинська Ірина Петрівна, Ситник Олексій 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)  Навчально-методичний посібник "Екологічна стежина - одна із 
форм природоохоронної роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46326  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Совгіра Світлана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Краєзнавчий підхід до екологічного 
виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46327  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Совгіра Світлана Василівна, Тімець 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)  Монографія "Експедиційні дослідження в системі сучасної 
освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46328  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Марина Кучеренко (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)  Синопсис сценарію повнометражного кінофільму "Між небом 
та землею. Вибір"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Юні Христина та Тимур вивчають історію життя болгарина 
Віктора Черняєва, настоятеля Ніжинського Благовіщенського 
монастиря. Про його трагічне кохання до дворянки Варі вони 
дізнаються зі щоденників, які розшукали в підвалах монастиря. 
Їх життя вступає в резонанс з подіями, що відбулися 200 років 
тому, вони по-новому бачать місто, в якому виросли і 
намагаються допомогти йому залікувати рани, нанесені 
безжальним часом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46329  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шевченко Вячеслав 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 білінга та 
статистики з серверів трансляції радіопотоків СтрімСтат"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46330  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шевирін Олексій Станіславович  
 

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 "ЖЕНЩИНА БЕЖИТ..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46331  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шевирін Олексій Станіславович  
 

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 "СЕРЫЙ ЦВЕТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46332  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Монатик Дмитро 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 "Логотип "Монатик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чотири стилізовані букви "М" чорного кольору, виконані у 
вигляді кардіограми, які повторюються у такій послідовності: 
дві маленьки одна велика і знову дві маленькі букви. 
Кардіограма починається з трьох крапок.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46333  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Якименко Андрій Юрійович (Андрей Француз)  
 

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 "Я хочу остановить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46334  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фєтєску Лариса Іванівна, Кулава Ліліана Михайлівна, Аржинт 
Альона Георгіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Citirea literară" Manual pentru clasa a 2-a a 
instituţiilor de invăţămĩnt general cu limba moldovenească de 
predare"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46335  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фєтєску Лариса Іванівна, Наку Алла Леонідівна, Гарага Марія 
Семенівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Limba moldovenească" Manual pentru clasa a 2-a a 
instituţiilor de invăţămĩnt cu limba moldovenească de predare"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46336  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шевченко Оксана Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут 
Інженерних Розробок" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивна система 
індивідуального дистанційного навчання "InIR.ELMS" 
("ІСІДН "InIR.ELMS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для дистанційного навчання з 
можливостями віддаленого доступу слухачів, ведення звітності 
досягнень в навчанні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46337  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яновська Наталія Миколаївна  
 

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)  Пісня "Множення чисел" (німецькою мовою)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісян створена для вивчення математики на німецькій мові.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46338  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яновська 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)  Книга "Гармоничная нация. Популярно о наболевшем. Стресс. 
Эмоциональное выгорание. Невроз. Депрессия. Суицид. 
Психосоматические  расстройства у детей и подростков"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Книга створена для ознайомлення широкої громадськості з 
питаннями діагностики, корекції та попередження найбільш 
розповсюджених порушень в стані здоров’я дорослих і дітей - 
стресів неврозів, депресій. Підвищення стресовості людей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46339  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яновська Наталія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, 
ілюстрація, складений твір, літературний письмовий твір 
(поезія)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний комплект "Інтегрований навчально-корекційний 
посібник гармонійного розвитку дитини (в 2-х частинах) 2 кл. 
"Чарівний світ чисел" та відеопосібник "Чарівний світ чисел" 
(Додавання чисел з переходом через десяток. Множення. 
Ділення. Гармонійна нація (4DVD)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник створено для вивчення математики - додавання 
чисел, множення, ділення, нумерації чисел, дій з числами, 
задачі, геометричні фігури в початковій школі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46340  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гальченко Дмитро Михайлович (Галіцин), Бубнов Ювєналій 
Ювєналійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ветераны войны - ветераны..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46341  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Назаренко Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Принципи та підходи організації навчально-
тренажерної комп’ютерної технології підготовки оперативного 
персоналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядається методологія інформаційних комп’ютерних 
навчально-тренажерних технологій. Визначаються форми 
теоретичних питань структиризації перспективної 
комп’ютерної навчально-тренажерної технології та методів 
оптимального управління процесом підготовки оперативного 
персоналу складних динамічних об'єктів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46342  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Войналович Олексій Миколайович  
 

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)  Енциклопедія "Державні нагороди та нагороджені в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46343  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гарріс, Garrys (псевдонім), Слободський Олег 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 пісень "Качели"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46344  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тюрін Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Ноу-хау на легкий вертолет КТ-
112"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46345  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ілечко Степан Миронович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Інтерфейс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "EasyReport Сreator"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для генерування звітів з бази даних на 
підставі словника бази даних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46346  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Нагорний Дмитро Миколайович  
 

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)  Твір рекламно-інформаційного характеру "Серія дизайну 
упаковок та етикеток для: терморегуляторів, пристроїв захисту 
від перенапруги та цифрових індикаторів напруги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46347  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кулик Анатолій Ярославович, Кривогубченко Сергій 
Григорович, Квєтний Роман Наумович, Кулик Ярослав 
Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний підручник "Вивчення архітектури та 
системи команд MSP430"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для вивчення принципів 
роботи архітектури та системи команд центрального процесора 
MSP430 в дистанційному або аудиторному режимі.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46348  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ігнатенко Олександр Олександрович  
 

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 "Храм дерев’яний з 33-ма золотими 
куполами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір архітектури "Храм дерев’яний з 33-ма золотими 
куполами" виконаний переважно з дерева. Несучі стіни з 
брусу/сосна, модрина товщ. 180-240 мм./. Віконні та дверні 
конструкції деревяні. Покрівля виконана з дерев’яної черепиці 
та модрина.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46349  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ушкаренко Олександр Олегович, Рябенький Володимир 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп`ютерна програма контролю й керування процесом 
автоматичної точної синхронізації синхронного генератора з 
мережею "SynchronGen"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма застосовується в лабораторії Національного 
університету кораблебудування ім. адм. Макарова для 
вирішення таких задач: вимірювання діючих значень напруги 
мережі та синхронного генератора, вимірювання різниці частот 
напруг мережі та синхронного генератора, вимірювання зсуву 
фаз між напругами мережі та синхронного генератора, 
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розрахунок часу упередження вмикання автомату для 
підключення синхронного генератора на паралельну роботу з 
мережою, відображення осцилограм напруг мережі та 
генератора, відображення різниці частот та різниці фаз в режимі 
реального часу.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46350  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ушкаренко Олександр Олегович, Рябенький Володимир 
Михайлович, Пустоводов Станіслав Андрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма моніторингу стану автономної 
електроенергетичної установки та спектрального аналізу 
напруги синхронних генераторів "PowerMonitor"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується в лабораторії Національного 
університету кораблебудування ім. адмірала Макарова для 
вирішеннятаких задач: вимірювання діючих значень напруги 
та струму синхронних генераторів, вимірювання частоти 
напруги тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46351  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Політовська Галина 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 "Спосіб улаштування газонів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Після попередньої обробки грунту на газонах перекопуванням 
та розрихленням висівають насіння трав, які стеляться при 
зростанні. У такий спосіб улаштування газонів вилучається 
потреба скошування, чим здешевлює утримання в належному 
стані газонів, покращує їх естетичний вигляд.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46352  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Табачук Ольга Василівна  
 
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 "Лікувальний засіб Ольги Табачук з 
відновлення цілісності людського організму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Лікувальний засіб є наслідком досвіду практичної роботи з 
людьми в галузі біоенергінформтерапії та містить вісім 
складових фрагментів, використання яких надає оздоровчого 
ефекту людському організму, сприяє успішності життя, 
позбавляє від душевних негараздів, а у цілому відновлює 
цілісністб організму людини.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46353  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кисіль Григорій Олексійович  
 
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)  Альбом "Українська вишивка. Портрети Тараса Шевченка. 
Випуск четвертий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У альбомі автор подає схеми портретів Шевченка та 
портретних композицій для вишивки хрестиком. Розробляючи 
схеми автор використовував прижиттєві світлини Шевченка, 
його автопортрети, портрети поета відомих художників.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46354  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Карпенко Віталій 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)  Графічне зображення торгівельної марки "VFURNIТURE 
мебельная компания"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення призначено для використання при організації 
рекламної компанії, збуту та іншої діяльності, пов’язаної з 
меблями, дизайном.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46355  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "LOVE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "LOVE" - сучасна авторська, англомовна, танцювальна 
пісня.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46356  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономаренко Костянтин Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Техно-СВК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-розрахунковий центр 
"Платежі абонентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для організації прийому 
масових платежів фізичних осіб і забезпечує on-line i of-line 
прийом і обробку платежів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46357  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галиця Ігор Олександрович, Парубець Олег Валентинович, 
Охріменко Алла 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)  Науковий твір "Науково-аналітична розробка "Впровадження 
державно-приватного партнерства в туристичній сфері 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46358  
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Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Хоружа Людмила 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)  Навчальний посібник "Етичний розвиток педагога"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46359  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галиця Олександр Сисойович  
 
Повне ім’я або 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 "Цикл науково-аналітичних розробок 
"Безмашинний програмований метод і його застосування в 
навчальному процесі ВНЗ, Психологічні аспекти навчального 
процесу у вищих навчальних закладах, Сімейні права і 
обов'язки неповнолітнього"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46360  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білоус Олександр Васильович (Нєваляшка)  
 

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 "Моя энциклопедия: от А до Я (Дополнение 5)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46361  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Петренко Олександр Васильович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕПС Україна" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Каталог № 5 продукції Товариства з 
обмеженою відповідальністю "ДЕПС УКРАЇНА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог містить технічний опис та детальні характеристики 
обладнання для побудови телекомунікаційних, інформаційних 
мереж та мереж кабельного, ефірно та супутникового 
телебачення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46362  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир 
Володимирович, Кириченко Олександр Анатолійович, 
Полукарова Світлана Геннадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науково-дослідний інститут промислової 
безпеки та охорони праці 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний Комплекс Облік Парку 
Портальних Кранів Версія "ПІДПРИЄМСТВО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система призначена для отримання даних про 
стан портальних кранів і перевантажувачів, занесення 
інформації в базу даних системи.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46363  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир 
Володимирович, Кириченко Олександр Анатолійович, 
Полукарова Світлана Геннадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науково-дослідний інститут промислової 
безпеки та охорони праці 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Експлуатаційна Документація Програмного 
Комплексу Облік Парку Портальних Кранів Версія 
"ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система призначена для отримання даних про 
стан портальних кранів і перевантажувачів, занесення 
інформації в базу даних системи. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46364  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир 
Володимирович, Кириченко Олександр Анатолійович, 
Полукарова Світлана Геннадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науково-дослідний інститут промислової 
безпеки та охорони праці 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Експлуатаційна Документація Програмного 
Комплексу Облік Парку Портальних Кранів Версія 
"ПІДПРИЄМСТВО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система призначена для отримання даних про 
стан портальних кранів і перевантажувачів, занесення 
інформації в базу даних системи. 

  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46365  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коломійчук Олексій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних і усних творів "И смех и грех"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46366  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коломійчук Олексій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка усних творів "Диалоги с Алексеем Гордеевым"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46367  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коломійчук Олексій Валентинович  
 

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)  Збірка усних творів "Как важно быть счастливым"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46368  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Массанова Марина Анатоліївна, Нагорних Олексій 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 "What happened"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тема пісні - кохання між хлопцем та дівчиною, про їх особливі 
та не прості стосунки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46369  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Алессандра Барбанери (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)  Письмовий твір белетристичного характеру "Дитя Мое или 
Беседы с Господином"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено знанням про жиночу природу, створений у 
вигляді розмови.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46370  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Морозова Марія Леонідівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник ескізів дельфінарію   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дельфінарій уявляє собою споруду, всередині якої розміщена 
водойма для морських тварин. Із зовнішньої сторони споруда 
нагадує стіну фортеці з баштами, внутрішня частина 
дельфінарію містить місця для глядачів, сцени, ресторанчики.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46371  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шовгенюк Михайло Васильович, Крик Марія Рудольфівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут фізики конденсованих систем Національної академії 
наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ICaS Color Print 2.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Програма призначена для виготовлення кольороподібних 
друкарських форм на основі нової інформаційної технології 
кольороподілу зображення для заданої кількості кольорових 
фарб та їх характеристик.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46372  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ватилик Сергій Олександрович, Архипов Олександр 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕЙЮ Україна" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система платежів Архипова-
Ватилика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма автоматизує здійснення транзакції платежу, 
переадресацію його до інтернет-банкінгу тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46373  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горілик Дмитро Володимирович, Горілик Артем 
Володимирович, Попович Валерій Павлович, Громовик Богдан 
Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система автоматизованого 
інтегрованого ABC/FMR/XYZ/VED-аналізу Hortor"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма Hortor призначена для прийняття 
управлінських рішень з оптимізації збалансованого 
асортименту лікарських засобів в аптеках і локальних 
формулярах шляхом проведення  автоматизованого 
інтегрованого ABC/FMR/XYZ/VED- аналізу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46374  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ольга Клименко (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму для дітей "ДЗЬОБИК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Анімаційний фільм для дітей "Дзьобик" - це історія про 
пригоди павичатка на ім’я Дзьобик, який дуже хотів стати 
героєм. Однак дорослі птахи не вважали його вчинки 
героїчними. Але одного разу завдяки своїй сміливості і 
винахідливості йому вдається врятувати мешканців пташиного 
двору від хижої Чупакабри і стати справжнім героєм.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46375  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лісовик Антон Леонідович  
 

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 "СВІТ РУКОДІЛЛЯ" набори для вишивання 
бісером, серія Ф, частина III"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46376  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лук'яненко Сергій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Знак" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дизайн водяного знаку "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46377  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Данілін Ярослав 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)  Семінар "Парковка автомобилей, виды парковки, техника 
парковки и отработка процесса парковки при использовании 
"Метода Контрольных Точек"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації власникам автомобілів по самостійному 
оволодінню технікою парковки автомобіля. При навчанні 
використовується "Метод контрольных точок" який дозволяє 
самостійно і у 5 разів швидше оволодіти навиками паркування 
як заднім так і переднім ходом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46378  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Патюта Інна 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)  Дисертаційна робота "Державний моніторинг в системі 
регулювання банківського сектору економіки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисертаційна робота розкриває сутність, систему та принципи 
державного регулювання фінансового моніторингу в 
комерційних банках України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46379  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пурик Юрій 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)  Твір наукового характеру "Влечения и неврозы в структуре 
модели А психики человека, как единство и борьба 
противоположностей в социуме"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 

 

Анотація   

Запропоновано додаток до авторського методу аналізу та 
порівняння відповідності демонстрації людиною різноманітних 
психологічних маніфестацій (феноменів) до типу її мислення, 
що відповідає моделі А психіки, прийнятій в соціоніці.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46380  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир 
Володимирович, Кириченко Олександр Анатолійович, 
Полукарова Світлана Геннадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науково-дослідний інститут промислової 
безпеки та охорони праці 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний Комплекс Облік Парку 
Портальних Кранів Версія "ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Інформаційна система "Портальні крани" призначена для 
отримання даних про стан портальних кранів і 
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перевантажувачів, занесення інформації в базу даних системи, 
систематизації даних,  формування вибірок, підготовки звітних 
та аналітичних документів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46381  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Семен Горов (псевдонім)  
 

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 телепередачі (телеформату) "Худшие из худших" 
("Худшие")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 "Худшие из худших" - телеперадача, яка змусить глядачів 
повністю змінити свої звичні уявлення про талант-шоу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46382  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономарёва Алеся Дмитриевна,  A.Shine (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 "Тени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46383  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономарёва Алеся Дмитриевна,  A.Shine (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 "Я к тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46384  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономарёва Алеся Дмитриевна,  A.Shine (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 "Это лето"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46385  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономарёва Алеся Дмитриевна,  A.Shine (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 "Свет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46386  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  МС Т (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 "Страна Мечты" - "Країна Мрій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46387  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шевирін Олексій Станіславович  
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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 "КОНЦЕРТИК ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРИКОМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46388  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кайдановська Наталія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення знаку інформаційно-аналітичної системи 
"Единая медицинская карта" ("ЕМК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 

Анотація   

 Графічне зображення знаку інформаційно-аналітичної системи 
"Единая медицинская карта" - це графічний знак для 
позначення лінійки комп'ютерних програм, об'єднаних 
інформаційно-аналітичною системою "Единая медицинская 
карта", що автоматизує процеси збереження та обробки 
інформації стосовно діяльності медичного закладу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46389  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Калашнікова Уляна Вячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Збірник малюнків Калашнікової Уляни 
Вячеславівни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Збірник включає ілюстрації різноманітної тематики та 
стилістичного напрямку: реалістичні та стилізовані зображення 
предметів побуту, об’єктів, тварин, рослин, людей та обличчя, 
абстрактні ілюстрації, тематичні композиції, а також авторські 
шрифти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46390  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сисоєва Світлана Олександрівна, Кристопчук Тетяна 
Євгенівна  

 

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 "Освітні системи країн Європейського 
Союзу: загальна характеристика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику представлено три основні категорії 
освіти країн Європейського Союзу; етапи та зміст освіти, види 
освіти, структуру систем освіти країн Євросоюзу та її 
особливості.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46391  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Нехайчук Дмитро 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)  Науковий твір "Концепція взаємозв’язку механізмів 
фінансового забезпечення розвитку держави та регіонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепція взаємозв’язку механізмів фінансового забезпечення 
розвитку держави та регіонів направлена на вдосконалення 
взаємодії між державним та регіональними механізмами, що 
забезпечує додаткові можливості для ефективного розвитку 
держави та регіонів, подолання диспропорцій з урахуванням 
особливостей регіонів, їх потенціалу в ринковій економіці.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46392  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

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)  Монографія "Генезис восточнославянской концептосферы в 
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языковом и культурном отражении (эволюционное развитие 
дуальности человек- животное: на материале мифологии, 
фольклорных источников, памятников письменности XI-XVII 
вв.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена розв’язанню проблеми взаємовідносин 
мови, мислення і культури в рамках нової наукової парадигми 
на межі порівняльно - історичного мовознавства, 
лінгвокультурології когнітивної лінгвістики.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46393  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гузенко Світлана 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 "Літературне редагування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлено короткий огляд теоретичних 
відомостей із загальної теорії редагування, методики  
літературного редагування. Опрацювання практичного 
матеріалу дозволять студентам здобути практичні навички 
роботи з текстами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46394  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Безгодов Олексій Віталійович  
 

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 для сценічного показу "Казка про царівну Сніжану та 
королевича Єлисея"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка - п'єса про щире кохання, на заваді якому стають жіночі 
заздрощі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46395  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коденський Дмитро Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Ранні поезії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46396  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лисицина Олена Олексіївна  
 

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 "ШКОЛА ЙОГИ ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ РАСТИТЕ 
С НАМИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46397  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фомиця Олексій Леонідович, Касьяненко Євген Ігорович  
 

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 творів "Музична продакшн-бібліотека "Hot Funk"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музична продакшин-бібліотека "Hot Funk" складається з 12-ти 
інструментальних музичних творів, створених спеціально для 
використання в кіно-виробництві, радіо, ТВ-програмах і 
рекламі, кожен з яких представлений в кількох видах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46398  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

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, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Там де осінь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Темою пісень, що входять до альбому, є розкриття життєвих 
переживань, які пронизують серце і душу кожної людини на цій 
землі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46399  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Політовська Галина 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)  Літературно-письмовий твір "Засоби боротьби з колорадським 
жуком"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Засоби боротьби включають організаційні заходи та процедуру 
миття бульб картоплі відварами рослин або усвідомлену 
відмову від висаджування пасльонових протягом 5-7 років, а 
також створення огорож з високостеблевих рослин та поряд з 
ними рослин з плетучими стеблами та рослинами, квіти яких 
мають для колорадського жука відлякувальні запахи.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46400  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Работін Юрій 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 твір практичного характеру "Соціальний проект 
"Громадянський інформаційний центр". Концепція, ідея, опис, 
порядок створення і реалізації проекту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46401  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лук'янчук Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" 

 



 

 
368

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реєстр соціально-значимих 
захворювань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з підсистем:підсистема 
ведення реєстру пацієнтів, підсистема історій хвороб, 
підсистема медичних записів, підсистема класифікаторів, 
підсистема звітності, підсистема нотифікації, підсистема роботи 
з ЕЦП.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46402  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лук'янчук Євген Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "РД с'ют"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма складається з підсистем, а також з 
бібліотек та методологій для швидкої розробки нової 
функціональності. Є платформою для розробки прикладних 
інформаційних систем.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46403  
 

Дата реєстрації авторського права  15.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Приказчик Віталій Петрович, Порфіров Максим Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛТЕРСАЙН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмно-технічний комплекс центру 
сертифікації ключів "eSign"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46404  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Данілова Антоніна Павлівна, Карпенко Андрій Вікторович, 
Коваль Максим Олегович, Кузьменко Віра Володимирівна, 
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Лисаков Євген Олександрович, Мацак Сергій Анатолійович, 
Олійник Володимир Вікторович, Пелевін Станіслав 
Леонідович, Гобов Денис Андрійович, Киричок Віталій 
Петрович, Лагутенко Юлія Юріївна, Левченко Олександр 
Георгійович, Орєхова Валерія Валеріївна, Сидоренко Марія 
Юріївна, Чумак Андрій Васильович, Лисюк Андрій 
Миколайович, Левашов Олег Михайлович, Плаксієв Дмитро 
Ігорович, Юрченко Віталій Олександрович, Коваленко 
Олександр Олексійович, Заверуха Едуард Анатолійович, Рудь 
Наталія Семенівна, Ліхоузов Олексій Сергійович, Курач Роман 
Олександрович, Спітковська Ганна Анатоліївна, Опошній 
Вадим Володимирович, Сеначин Антон Олександрович, Биркун 
Олександр Олександрович, Гринів Петро Ярославович, 
Лопандя Олександр Іванович, Політов Володимир Олегович, 
Бикодир Наталія Михайлівна, Лащевський Вадим 
Миколайович, Лень Сергій Олександрович, Сапожников 
Богдан Аркадійович, Симончук Наталія Миколаївна, Тузов 
Геннадій Дмитрович, Герасимов Олексій Олександрович, 
Морозова Марина Миколаївна, Огроднічий Костянтин 
Олексійович, Бондар Тетяна Валентинівна, Петрова Олена 
Анатоліївна, Садич Іван Степанович, Костюк Вадим 
Миколайович, Мендела Володимир Мирославович, Сапсай 
Валерій Борисович, Антончик Олена Миколаївна, 
Цареградський Костянтин Дмитрович, Доманчук В'ячеслав 
Миколайович, Краснокутський Олександр Миколайович, 
Романов Павло Віталійович, Волинець Олександр Вікторович, 
Шелудяков Олександр Сергійович, Єзжельонок Світлана 
Олександрівна, Прокопенко Андрій Анатолійович, Семеренко 
Олексій Володимирович, Старинець Сергій Володимирович, 
Трофимов Георгій Володимирович, Полюхович Олександр 
Михайлович, Гілязов Андрій Маратович, Дима Костянтин 
Юрійович, Дем'яненко Олександра Сергіївна, Ухіна Ольга 
Андріївна, Бондар Андрій Петрович, Поган Олексій 
Михайлович, Осаульчук Сергій Васильович, Марцинчик Денис 
Сергійович, Дабіжа Ольга Олексіївна, Шеремет Олена 
Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Державний реєстр речових прав на 
нерухоме майно" ("РРП")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46405  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Захаров Денис Васильович, Шапарь Артем Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Беніш Джі Пі еС 
Україна" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система геоінформаційного 
контролю, моніторингу та управління транспортними засобами 
і персоналом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46406  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тарасевич Лаврентій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Международный социальный проект "Сад 
Мира"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46407  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Герасименко Роман 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 "NJ4X API - бібліотека доступу до 
серверу MetaTrader для мов програмування Java та .Net" 
("NJ4X - MetaTrader Java / .Net АРІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бібліотека доступу до серверу Meta Trader для мов 
програмування Java та .Net - NJ4X API - це інструментарій для 
розробників механічних торгових систем, який надає доступ до 
торгових  Meta Trader  за використання стандартного 
терміналу MT4.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46408  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Федорчук Ярослав Петрович  
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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)  Документально-ігровий фільм "Вони боролись до загину"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про героїчну боротьбу селян Черкащини та Кіровоградщини за 
незалежність України в 1918-1922 роках проти комуністичного 
проросійського режиму.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46409  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ткачук Валерія Василівна  
 

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 "Замість гудків - 19"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46410  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галиця Ігор 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)  Науковий твір "Цикл научных разработок "Управление 
крупным хозяйствующим субъектом на основе концепции 
внутрихозяйственных рынков", цикл научных разработок 
"Управление крупной корпорацией и преодоление 
внутрихозяйственных экономических конфликтов", цикл 
научных разработок "Креативный менеджмент: сущность и 
принципы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46411  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павленко Меланія Іванівна (Меланія Павленко-Кравченко)  
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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 творів для дітей "Жменька неба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46412  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сергієнко Спартак Валентинович  
 

Повне ім’я або 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 оставляй меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46413  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зінчук Сергій Іванович (Sizi)  
 

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 "Кай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з 12 композицій. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46414  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Сергей Толстов-Печенин 
(псевдонім), Климкін Валерій 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 "Цыганка Настя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46415  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николаєв Володимир Михайлович, Тарасенко Сергій 
Васильович, Ксьонова Катерина Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картографічний твір "Атлас города. Харьков для пешеходов и 
автомобилистов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Атлас являє собою блокнот прямокутного формату, сторінки 
якого скріплені за допомогою пружини. На перший сторінці 
атласу з одного боку розміщений кольоровий фрагмент карти 
міста, а з другого - хвилеподібне кольорове поле. Внутрішні 
сторінки згруповані у блоки з зображеннями ділянок карти 
міста, при цьому між блоками розміщені жорсткі вставки. 
Сторінки кожного блоку мають своє кольорове забарвлення.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46416  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дубінська Євгенія Аркадіївна  
 

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 "TRAFFIC SYSTEM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "TRAFFIC SYSTEM" - система 
моніторингу і контролю руху транспрортних засобів в 
реальному часі - ключеве рішення для ефективної організації 
транспортної логістики підприємства, безпеки і охорони 
транспортних засобів, а також обслуговуючого персоналу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46417  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Багацький Олексій Валентинович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 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 "Якість Е1" ("Якість Е1")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма була створена для мікро контролеру С8051F320 
фірми Silabs, який є головним обчислювальним вузлом приладу 
визначення якості електроенергії "Якість Е1". За допомогою 
цієї програми користувач може, взаємодіючи з приладом 
отримати специфічні дані, які будуть визначати якість 
електроенергії у побутових мережах ~ 220 В. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46418  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Філіппов 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)  Стаття "Формування віртуального бізнес-інкубатору як 
альтернативний метод інкубування малого бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті представлено теоретико-методичні засади формування 
віртуального бізнес-інкубатору як альтернативний метод 
інкубування малого бізнесу. Розглянуті етапи формування 
віртуального бізнес-інкубатора, такі як попередній, створення 
та розвитку, його ціль та методи дій на регіональному рівні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46419  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стецюк Леонід 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)  Монографія "Способи самозахисту в цивільному праві 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено дослідженню специфіки правового 
регулювання права особи на самозахист, з’ясуванню критеріїв 
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самозахисту як форми захисту цивільних прав, відмежуваннню 
інституту самозахисту від суміжних інститутів цивільного 
права, розкриттю особливостей здійснення окремих способів 
самозахисту цивільних прав.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46420  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Табунчик Ганна 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 "Кожа как художественный материал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описаний досвід роботи зі шкірою як з художнім матеріалом як 
в народному так і в авторському мистецтві.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46421  
 

Дата реєстрації авторського права  16.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Табунчик Ганна Валеріївна  
 

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 "Воплощение художественной идеи средствами 
дизайна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описаний новий підхід до створення сучасного твору дизайну.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46422  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дерек Іренеуш Даміан, Казмірук Наталія Петрівна 
(Каліновська), Шишкін Валерій Леонідович  

 

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)  Книга "Я раб или свободный человек"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46423  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Казмірук Наталія Петрівна (Каліновська)  
 

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)  Практичний посібник "Гармония в своем эмоциональном 
мире"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46424  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Савич Едуард Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Магнітні поля сонячної системи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть атмосферної електрики Землі полягає у взаємодії 
магнітних полів Космосу і Землі, а магнітне поле Землі є похідна 
процесу і залежна від швидкості обертання Землі навколо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46425  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ножечкіна Олена Сергіївна  
 

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)  Документальний фільм "Машина времени: Юзовка. Сталино. 
Донецк"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Документальний фільм про історію міста Донецька від часу, як 
до нього проїхав Джон Юз і до наших днів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46426  
 



 

 
377

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вакуленко Людмила Леонідівна  
 

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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук "Теоретико-методологічні та прикладні 
засади регулювання ринку меду натурального"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вакуленко Людмила Леонідівна є автором дисертації на 
здобуття наукового степеня доктора економічних наук 
"Теоретико-методичні та прикладні засади регулювання ринку 
меду натурального".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46427  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Концевич Віталій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Утренний сон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46428  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мінченко Микола Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВГМК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір рекламно-інформаційного характеру "Отопительное 
оборудование. Рекомендации по выбору"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 У творі "Отопительное оборудование. Рекомендации по 
выбору" описано віріанти вибору котлів опалення в залежності 
від виду будівлі чи споруди: багатоквартирний 
багатоповерховий жилий будинок, жилі та громадські будівлі з 
автономним опаленням, одноквартирний жилий будинок і 
котеджі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46429  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білозеров 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 "Между строк / Between the Lines"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46430  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білозеров 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 "Open Your Heart to Me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46431  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гуменюк Світлана Петрівна (А. Беттер)  
 

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 "ДЖОННИМАРК. НАЧАЛО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46432  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

 



 

 
379

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лазарєв Вадим Олегович, Почтар Костянтин Володимирович  
 

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 групи "П’ятий Вимір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46433  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лучко Степан Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Пути формирования крепкой семьи"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46434  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чернопис Тетяна Анатоліївна  
 

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 
"ENGLISH TIME: ЦЕНТР ІНОЗЕМНИХ МОВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення містить словесну і зображувальну частини. 
Зображувальна частина розташована у верхній частині 
позначення, який являє собою графічне зображення годинника. 
Словесна частина - написана "ENGLIS TIME: ЦЕНТР 
ІНОЗЕМНИХ МОВ" у нижній частині зображення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46435  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лепеха Таїсія 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 "Моя душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46436  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Аблятіпов Ісмаіл Мідатович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Настья. История украинской Лолиты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46437  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тищенко Костянтин 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)  Релігійний твір "Програма захисту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений питанню захисту життя на планеті Земля 
вцілому, або у її окремих регіонах шляхом вибору і читання 
християнських молитв.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46438  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Брагін Дмитро Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "ДОБРА СПРАВА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір виконано в жовтому та зеленому кольорах із зображенням 
сонця та написом "ДОБРА СПРАВА". Сонце - головне джерело 
світла і тепла, від нього залежить усе у природі. Воно символізує 
знання, справедливість, милосердя.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46439  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шевчук Наталія Анатоліївна, Коваленко Денис Андрійович, 
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 "NephrosNorm" для визначення 
індивідуальних нормативних сонографічних параметрів нирок   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "NephrosNorm" призначена для 
розрахунку  нормативних сонографічних параметрів нирок осіб 
із різним соматотипом в залежності від їх антропологічних 
особливостей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46440  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дніпровська Лариса Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Универсальный метод скоростного кроя "Унимекс" -
ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ", шестое издание"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній книзі базові основи методик "Любакс" і "Унімекс", 
детально висловлені прийоми конструювання спідниць, брюк, 
плечових основ, рукавів, комірів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46441  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Клановець Марина Сергіївна, Зарахович Анатолій Йосипович, 
Самохін Олег Володимирович, Малишко Вікторія Василівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Обчислювальна 
техніка та інформатика" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Автоматизована 
інформаційно-аналітична система обслуговування масових 
платежів населення (UAPay)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46442  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Журавльов Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір (роман) "Ниже - только вверх"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожна частина книги має свою назву: книга перша "Гремучая 
смесь", книга друга "Детонатор", книга третя "Очаг 
поражения", книга четверта "Зона отчуждения", книга п'ята 
"Аннигиляция".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46443  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кузьмін Віктор Володимирович, Шпатенко Віктор Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Электродинамические усилия в шихтованных 
магнитопроводах электрических машин и аппаратов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46444  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кучеренко Юрій Володимирович  
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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 "Електронний визначник бур’янів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Електронний визначник бур’янів" 
призначена для проведення діагнозу бур’янів. Діагноз будується 
на відповідності ознак бур’яну з тими ознаками, що обрані 
користувачем.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46445  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Нємченко Вікторія Володимирівна (Славина Виктория)  
 

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 "Школа Гейш. Уроки привлечения и удержания 
мужчины"   

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46446  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зеленська Алла Миколаївна  
 

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)  Книга "Чарівна скринька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46447  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кієнко 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)  Сценарій "Блудний дід"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46448  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кієнко Тетяна 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)  Оповідання "Смертельное ралли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46449  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жолтіков Олег Валентинович, Григоренко Микола 
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 "Венецианская осень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46450  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шмалєй Світлана Вікторівна, Редька Ірина Василівна, 
Щербина Тетяна 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 "Оздоровлення дітей з вадами сенсорних систем. 
Навчальний посібник"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник присвячено проблемі комплексної оцінки 
індикаторних характеристик системи імунітету дітей з вадами 
сенсорних систем. Наведено узагальнення відомостей щодо 
загального імунного статусу дітей молодшого шкільного віку з 
міопічною рефрацією та сенсорною невральною 
приглуховатістю.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46451  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Простаков Михайло Юрійович  
 

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)  Твір-есе "Галицкая Русь - провинция или самостоятельный 
народ?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46452  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Головинський Максим Олександрович  
 

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 "Это конец, Света. Света, это конец" ("Это 
конец")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46453  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жолонковський Анатолій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Слава Нації - України Слава"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46454  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дзівак Віра Іванівна, Неда Неждана (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 дитячого художнього повнометражного 
пригодницького фільму-екшн "Велетні" (версія третя)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46455  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лисенко Євгенія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Welcome" English Elementary for Infants Yellow"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46456  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Луполчук Світлана 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)  Драматичний твір "Новогодняя пьеса для детей "Лесная 
сказка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новорічна п‘єса для дітей про те, як Кікімора, Лєший і Чортик 
вкрали чарівну книгу, щоб залишити всіх дітей без казок та 
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чудес, але добра та спритна дівчинка Саша в компанії хороших 
друзів змогла з цією бідою впоратися, а лісову нечисть 
перевиховати.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46457  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Луполчук Світлана 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)  Драматичний твір "Пьеса "Светлый праздник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П’са для дітей до Святого Миколая. Про те, як своєчасно 
сказане добре слово перемагає будь-який задум, адже на добро 
завжди відповідають взаємністю. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46458  
 

Дата реєстрації авторського права  21.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сагайдак Андрій Васильович (PHARA+RA+US)  
 

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)  Пісня "Song of Ducatisti"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46459  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пустовий Дмитро Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення торговельної марки "D1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46460  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Алька (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 "Просто..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46461  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Грабова Тетяна Віталіївна  
 

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 шоу "Скачок - квантовый переход"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46462  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Роїк Євген Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "История эротического искусства (иллюстрированная). 
Часть вторая "Свобода приходит нагая"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46463  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Роїк Євген Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру, 
похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "История эротического искусства 
(иллюстрированная). Часть четвертая "INTIMATE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46464  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зінченко Олена 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)  Оригінальний сценарій "Рекламный ролик банковских услуг и 
продуктов: ДЕПОЗИТ, КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ, КРЕДИТЫ - 
ДОВЕРИЕ ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЕ. Банковские слоганы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ролик розповідає клієнтам про внутрішню політику банку і 
його послугах і продуктах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46465  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Хілініч Вікторія Володимирівна  
 

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)  Переклад "Древние Секреты Эссенция Столпов Судьбы и 
Удачи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46466  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Осадчий Вячеслав Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Система інформаційно-технологічного 
забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в 
умовах педагогічного університету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Моноргафію присвячено проблемі професійної підготовки 
майбутніх учителів в умовах педагогічного університету. 
Представлено систему інформаційно-технологічного 
забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів, 
визначено організаційно методичні умови її функціонування.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46467  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коптєва Олена Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Все дороги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46468  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коровін 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)  Збірник наукових творів "Сборник монографий "Пляс теории"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії приведений новий метод наукового дослідження, 
названий "Пляс теорії". На підставі данної теорії приведені 
дослідження людського життя і встановлено, що людське життя 
не припиняється ніколи, а наші діти є продовженням наших 
батьків. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46469  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єліна Тетяна Вікторівна, Галавська Людмила Євгеніївна  
 

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 "СТРУКТУРА-ЗD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для добудови тривимірних геометричних 
моделей структури кулірного трикотажу в атоматичному 
режимі. В якості математичної бази для побудови віртуальних 
моделей ниток та пряжі в структурі трикотажу обрано науково 
обгрунтовану сплайнову модель нитки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46470  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ткачук Валерія Василівна  
 

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 "Замість гудків - 20"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46471  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Скритуцький Костянтин Валерійович, Баландін Федір 
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 скульптур "Скульптурна група "Пейзажка" 
("Пейзажка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптурна група "Пейзажка"являє собою цільний проект, 
що включає в себе декілька скульптур. Кожна скульптура має 
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окреме ідейне навантаження. При цьому всі вони поєднані 
думкою про красу навколишнього світу. Важливою ідеєю є 
відображення прекрасного світу дитинства. При цьому 
домінуючими скульптурами є образи котів, як символ затишку 
старого Києва.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46472  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Скритуцький Костянтин Валерійович, Баландін Федір 
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 скульптур "Скульптурна група "Світ Аліси в країні 
мрій" ("Майданчик Аліси")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Скульптурна група "Світ Аліси в країні мрій" є відтворений в 
скульптурній формі сюжет дитячої казки. Відображення усіх 
героїв в уяві автора. Скульптурна група одночасно є 
багатофункціональним дитячим майданчиком.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46473  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лівшиць Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Брелоки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46474  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Янчев Геннадій 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 "Управление Интернет-магазином"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп’ютерна програма "Управление Интернет-магазином" це 
програмний продукт, який створений "з нуля" на платформі 1С 
та є готовим рішенням, призначеним для управління і ведення 
обліку в Інтернет-магазині.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46475  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дубенко Андрій Євгенович, Дубенко Євген Григорович, 
Коваленко Дмитро Павлович, Васильєва Ольга 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 "Классификация трансформаций фокальных 
эпилептических припадков у взрослых больных эпилепсией"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений класифікації типів трансформації 
епіліптичних нападів у дорослих хворих молодого і середнього 
віку за характером змін нападів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46476  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кащенко Станіслав Юрійович  
 

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)  Кінематографічний сценарій "Реальность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Століттями люди шукають сенс життя незважаючи на 
реальність, яка їх оточує. Саме вона впливає на час відведений 
людині.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46477  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Почапська Світлана 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)  Казка "Три-четыре"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одного разу в купецькому будинку з’явився хлопчик. Апав 
прямо з неба. Одні говорили, що його принесла величезна, як 
кінь, бабка. Інші - що кінь з прозорими, як у бабки, крилами. 
Купець не знав чому вірити. І тому вирішив позбавитися 
хлопчика. Підкинув його в корзині на яке-небудь судно. Але 
дружини і сини купця розсудили інакше. Скільки пригод 
довелось їм пережити, щоб переконати в тому, що віра і праця 
не менше коня, що літає, можуть творити дива.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46478  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боринський Броніслав Борисович  
 

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 з трьох малюнків "Прогулянка історичним Львовом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "Прогулянка історочним Львовом" - це добірка з трьох 
малюнків, на яких зображено історичні пам’ятки архітектури 
цього старого і величного міста.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46479  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Куркалахашемі Сейєд Аліасгар  
 

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 
"СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ЛИДЕР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображувальна частина розташована у нижній частині 
позначення, являє собою графічне зображення кола з червоним 
контуром. У середині кола на фоні горизонтальних і 
вертикальних червоних ліній зображено руку, зжату в кулак та 
перев’язану чорним поясом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46480  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ковальов Віталій Валерійович, Ковальова Катерина Іванівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика викладання економіки в 
школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються особливості 
економіки, як навчального предмета, сучасні підходи до 
формування знань і умінь, використання сучасних форм, 
методів і прийомів навчання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46481  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Петрина Олександр Валентинович, Чаричанська Тетяна 
Степанівна, Кириченко Олексій Михайлович, Анічкін Юрій 
Володимирович, Данько Ольга Сергіївна, Дегтяренко Євгенія 
Анатоліївна, Семикіна Марина Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр навчання 
"Актив" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Електронний навчальний посібник "1с-
academy.com"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 1с-academy.com-унікальний портал, де зібрано все необхідне 
для навчання: сертифіковані курси бухгалтерського обліку від 
ЦСО "Актив", електронні підручники, свіжі новини, актуальні 
вебінари та багато іншого.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46482  
 

Дата реєстрації авторського права  23.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кудацький Леонід Наумович, Лях Володимир Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відокремлений підрозділ "Науково-технічний центр 
електроенергетики" Державного підприємства "Національна 
енергетична компанія "УКРЕНЕРГО" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма автоматизації механічних 
розрахунків проводів повітряних ліній електропередач"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

 "Програма автоматизації механічних розрахунків проводів 
повітряних ліній електропередач" призначена для 
проектування повітряних ліній електропередавання. Вона 
дозволяє виконувати такі розрахунки: 1. Розрахунок монтажних 
тяжінь проводів. 2. Розрахунок монтажних стріл провисання 
проводів. 3. Розрахунок перетинів повітряних ліній 
електропередавання з інженерними спорудами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46483  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ніколенко Лариса Іванівна (Ніколенко Леся Іванівна), Хвінгія 
Дженеті Кліментович  

 

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 "Богуславщина - частина Поросся у княжу добу (XI - 
XIII ст.) до питання про час заснування Богуслава"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі на основі аналізу писемних даних та логічних 
зіставлень підтверджується точка зору, згідно з якою Богуслав 
був заснований за часів Ярослава Мудрого. А також автори 
висувають версію стосовно першого згадування Богуслава в 
джерелах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46484  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кеба Сергій 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 "Два крыла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46485  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванченко Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРЛАЙН" 

 

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 "Програмне забезпечення 
"GUARDLINE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для приймання даних від 
охоронних, пожежних, техногеннів пультів централізованого 
спостереження, аналізу і обробки цих даних та ретрансляції в 
регіональні служби МНС.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46486  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смірнов Олександр Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облік та аналіз даних про стан 
рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації ділових процесів щодо 
ведення та аналізу переліку рідкисних рослинних угруповань та 
асоціацій.     

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46487  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смірнов Олександр Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ведення баз даних кадастрів 
тваринного та рослинного світу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прогама призначена для автоматизації ділових процесів щодо 
ведення ієрархії тваринного та рослинного світу, обліку 
чисельності та розповсюдження видів, аналізу трендів 
популяцій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46488  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смірнов Олександр Юрійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облік та аналіз даних про тварин і 
рослин, занесених до Червоної книги України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації ділових процесів щодо 
ведення переліку тварин і рослин, які потребують охорони та 
захисту.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46489  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смірнов Олександр Юрійович  
 
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 "Розшук та статистика злочинності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для надання допомоги з встановлення 
місцезнаходження безвісті зниклих людей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46490  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Смірнов Олександр Юрійович  
 

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 "Доступ до публічної інформації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена з метою отримання доступу до публічної 
інформації громадянами України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46491  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин 
Кузьмич, Войток Олег Григорович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизоване робоче місце 
дефектоскопіста" ("Sharp X-Ray Tech")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для обробки рентгенівських 
знімків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46492  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин 
Кузьмич, Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Автоматизоване робоче місце оператора 
серверу обробки рентгенівських зображень" ("Sharp X-Ray 
Tech")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для керування приймання 
вхідних зображень, регістрації їх в журналі та для пересилки 
файлів на експертизу дефектоскопістам. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46493  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павлик Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Підприємство об’єднання громадян "Український інститут 
управління якістю в оціночній діяльності" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизований документообіг 
суб’єкта оціночної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Автоматизований документообіг 
суб’єкта оціночної діяльності" призначена для використання 
суб’єктами оціночної діялності при оцінці майна та майнових 
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прав, є серверним додатком, для використання якого на 
робочому місці використовується WEB-браузери.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46494  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павлик Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Підприємство об’єднання громадян "Український інститут 
управління якістю в оціночній діяльності" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизована оцінка для цілей 
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових 
платежів, які справляються відповідно до законодавства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Автоматизована оцінка для цілей 
оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових 
платежів, які справляються відповідно до законодавства" 
призначена для автоматизації підбору аналогів для оцінки 
об’єктів нерухомості з Інтернет-ресурсів за певними критеріями 
підбору та введення цих аналогів до розрахункових таблиць 
звіту та оцінки майна.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46495  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павлик Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Підприємство об’єднання громадян "Український інститут 
управління якістю в оціночній діяльності" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма " Автоматизована обробка даних під 
час підготовки звіту про оцінку майна, майнових прав" ("АРМ 
"Оцінка", АРМ "Оценка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Оцінка" являє собою спеціалізовану 
інформаційну систему комплексної автоматизації процесів 
суб’єктів оціночної діяльності в Україні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46496  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Циганков Олександр Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "О чем молчал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46497  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кусий Михайло Ярославович (Квартирант, Морячок)  
 

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 "А ти поглянь навкруги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46498  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єременко Олександр 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 наукового характеру "Розрахунки важільних, кулачкових 
та зубчастих механізмів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46499  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єременко Олександр 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 наукового характеру "Расчеты рычажных, кулачковых и 
зубчатых механизмов"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46500  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шиманська Юлія Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважального телевізійного проекту "Вайфайтери"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46501  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кензов Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Для народа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46502  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Богомолов Сергій Вікторович, Богомолов Віктор 
Олександрович, Жданюк Валерій Кузьмович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку напружено-
деформованого стану дорожнього одягу "ROAD ANALYSIS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Твір являє собою комп'ютерне програмне забезпечення, що 
створює APDL файли з наступним використанням його в 
програмному комплексі ANSYS. Твір створено на базі мови С#.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46503  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Богомолов Віктор Олександрович, Жданюк Валерій 
Кузьмович, Богомолов Сергій Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Загальний метод 
отримання диференціальних залежностей деформацій від 
напруги для лінійних реологічних 3-D моделей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Сучасний рівень розвитку методів розрахунку напружено-
деформованого стану складних інженерних конструкцій 
передбачає застосування методу кінцевих елементів (МКЕ), 
який, в свою чергу, надає широкі можливості для аналізу як 
пружних, так і в'язкопружних систем.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46504  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Котенко Вячеслав Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Образцы для вышивания со схемами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складові частини твору - це зразки для вишивання зі схемами. 
Зразки розподілені на 2 розділи: зразки для вишивання 
нитками зі схемами та з фоновим зображеннями. Розділ містить 
різні твори, що розподілені по різним серіям.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46505  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 Energo"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма "Navis 2 Energo" це програмний модуль-додаток до 
комп'ютерної програми "Navis", який розширює її 
функціональність, та призначається для контролю, координації 
та оптимізації пересування звичайного та спеціалізованого 
транспорту, бригад, інспекторів, тощо; Енергопостачаючих та 
енергогенеруючих компаний. До складу інформаційних 
довідників програми входять: перелік основних 
інфраструктурних об'єктів енергопостачаючих та 
енергогенеруючих компаній, спеціалізованих робіт, тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46506  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 Patrol"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма "Navis 2 Patrol" це програмний модуль-додаток до 
комп'ютерної програми "Navis", який розширює її 
функціональність, та призначається для контролю, координації 
та оптимізації пересування спеціалізованих транспортних 
засобів, патрулів тощо. Область застосування - інформаційний 
супровід пересувних патрулів служб УВД, автоматизація роботи 
операторів диспечерських центрів служб швидкого реагування.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46507  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 Ambulance"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма "Navis 2 Ambulance" це програмний модуль-додаток 
до комп'ютерної програми "Navis", який розширює її 
функціональність, та призначається для контролю, координації 
та оптимізації пересування санітарних транспортних засобів. 
Область застосування - інформаційний супровід експлуатації 
міського санітарного транспорту (виїзних бригад).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46508  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 City Transit"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп'ютерна програма "Navis 2 City Transit" це програмний 
модуль-додаток до комп'ютерної програми "Navis", який 
розширює її функціональність, та призначається для 
відображення маршрутів міського пасажирського транспорту, 
його поточного місцеположення, часу прибуття та іншої 
інформації на Інтернет-ресурсах (веб-сайтах) для широкого 
кола користувачів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46509  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Астраханцев Дмитро Борисович, Гасанов Ровшан Закарія огли, 
Безкровний Костянтин Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Робософт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navis 2 City"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма "Navis 2 City" це програмний модуль-додаток до 
комп'ютерної програми "Navis", який розширює її 
функціональність, та призначається для контролю, координації 
та оптимізації пересування маршрутних транспортних засобів. 
Область застосування - інформаційний супровід експлуатації 
міського пасажирського транспорту (маршрутних таксі, 
автобусів, тролейбусів, трамваїв тощо).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46510  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горячева Альона Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АБОНЕНТ ХХІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  База даних "Електронна база даних обліку житлових будинків, 
їх параметрів та мешканців міста Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних є оригінальною розробкою структури звичайних 
даних та об'єктивною формою представлення і організації 
сукупності таких даних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46511  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "IN THE MIDDLE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "IN THE MIDDLE" - сучасна авторська, англомовна, 
танцювальна пісня.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46512  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I''M JUST A DANCER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір  "I''M JUST A DANCER" - сучасна авторська, англомовна, 
танцювальна пісня.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46513  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "STOP THE NETWORK"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "STOR THE NETWORK" - сучасна авторська, 
танцювальна пісня.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46514  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "DANCE AND CHANGE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "DANCE AND CHENGE" - сучасна авторська, 
танцювальна пісня.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46515  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жежель Олег Васильович, Гаспарян Артур Самвелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "TIME"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "TIME" - сучасна авторська, танцювальна пісня.   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46516  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сологуб Анастасія Василівна (Stacy Lotens, AM PM Project), 
Швець Ілля Володимирович (AM PM Project)  

 

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 "You've got a love"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник пісень "You''ve got a love". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46517  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бородіна Наталя Сергіївна, 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)  Навчально-методичний посібник "Засоби контролю з методики 
навчання української мови в школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить методичні рекомендації та настанови 
студентам- філологам до виконання контрольних і курсових 
робіт з методики навчання української мови в школі, варіанти 
контрольних завдань та теметику курсових робіт, 
рекомендовану літературу до них, ключові поняття й терміни.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46518  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Спанатій Любов Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Риторика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить усі необхідні компоненти: кваліфікаційний 
опис курсу, конспекти лекцій, плани семінарських і практичних 
занять, списки рекомендованої літератури, що необхідно 
ситудентові для якісного засвоєння дисципліни "Риторика".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46519  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горпинич Володимир Олександрович, Корнієнко Ірина 
Анатоліївна  

 

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)  Монографія "Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і 
суміжних регіонів України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У книзі досліджуються граматична і морфемна структура, 
лексико-сементична база і походження прізвищ Дніпровського 
Припоріжжя.  
Додається словник прізвищ деяких регіонів України.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46520  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овсєєв Олександр Михайлович  
 

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 пісень "Мрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46521  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут 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 "CalcMan - комплекс програм для 
управління процесом обчислень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс комп’ютерних програм CalcMan, призначений  для 
управління процесом обчисленнь програмно-апаратних систем 
в автоматичному і інтерактивному режимах. Пакет складається 
з командної мови управління процесом обчислень 
CakcManPack, технічної документації та 6-ти комп’ютерних 
програм.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46522  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук 
України 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "CalcManPack - командна мова пакету 
для управління процесом обчислень CalcMan, призначена для 
розробки і виконання завдань, що управляють інформаційно-
обчислювальними процесами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

CalcManPack - командна мова пакету CalcMan,що призначена 
для розробки і виконання завдань, що управляють 
інформаційно-обчислювальними процесами. Основним 
об’єктом мови управління є завдання, що включає в себе 
команди, рядки-змінні і контейнери - одномірні масиви рядків.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46523  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут 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 "CMStudio - програма пакету для 
управління процесом обчислень CalcMan, призначена для 
створення, редагування та  відладки систем пакету "CalcMan", 
що управляють інформаційно-обчислювальними процесами, 
навігації по системах, запуску процедур створення, відладки і 
виконання завдань систем пакету "CalcMan", що управляють 
інформаційно-обчислювальними процесами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма CMStudio  призначена для створення, 
редагування та  відладки системи пакету "CalcMan", що 
управляють інформаційно-обчислювальними процесами, 
навігації по системах, запуску процедур створення, відладки і 
виконання завдань систем пакету "CalcMan", що управляють 
інформаційно-обчислювальними процесами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46524  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "CMNavigator - програма пакету для 
управління процесом обчислень CalcMan, призначена для 
навігацій по системах пакету "CalcMan", що управляють 
інформаційно-обчислювальними процесами, запуску процедур 
безпечної налаштування і виконання компонентів завдань 
пакету "CalcMan", що управляють інформаційно-
обчислювальними процесами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма CMNavigator призначена для навігацій 
по системах пакету "CalcMan", що управляють інформаційно-
обчислювальними процесами, запуску процедур безпечної 
налаштування і виконання компонентів завдань пакету 
"CalcMan", що управляють інформаційно-обчислювальними 
процесами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46525  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут 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 "TaskComposer - програма пакету для 
управління процесом обчислень CalcMan, призначена для 
створення і редагування завдань, що управляють 
інформаційно-обчислювальними процесами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма TaskComposer призначена для 
створення і редагування завдань, що управляють 
інформаційно-обчислювальними процесами. Завдання -це файл, 
під управлінням якого безпосередьо виконується процес 
обчислень.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46526  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут 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 "TaskEngine - програма пакету для 
управління процесом обчислень CalcMan, призначена для 
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відладки і виконання завдання, що управляють інформаційно-
обчислювальними процесами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма TaskEngine призначена для 
налагодження і виконання завдань, які керують інформаційно-
обчислювальними процесами. Завдання - це файл, під 
управлінням якого безпосередньо виконується процес 
обчислень.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46527  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут 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 "CMInterpreter - програма пакета для 
управління процесом обчислень CalcMan, призначена для 
виконання завдань пакету CalcMan, що управляють 
інформаційно-обчислювальними процесами, в консольному 
режимі"   

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма CMInterpreter призначена для 
виконання завдань пакету CalcMan, що управляють 
інформаційно-обчислювальними процесами, в консольському 
режимі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46528  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут 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 "TuneTask - програма пакета для 
управління процесом обчислень CalcMan, призначена для 
безпечного редагування завдань, що управляють інформаційно-
обчислювальними процесами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма TuneTask призначена для  безпечного 
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редагування завдань, які керують інформаційно-
обчислювальними процесами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46529  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Krys-Mc (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 "Настав час удару"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46530  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мішка Коваленко (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного 
характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній роман-дилогія "В поисках ветра" Книга 1 "Коля 
Молчун хочет что-то сказать..."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У романі розповідається про київського школяра Колю Яценко, 
якого позаземна цивілізація зразу обрала помічником свого 
посланника Таіна.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46531  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Нагорна Анастасія Володимирівна  
 

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 "Автоматизований розрахунок забруднюючих 
атмосферне повітря речовин, що утворюються під час 
технологічних процесів зварювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі було автоматизовано методику розрахунків 
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забруднюючих атмосферне повітря речовин, що утворюються 
під час технологічних процесів зварювання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46532  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Нагорна Анастасія Володимирівна  
 

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 "Автоматизована методика розрахунку викидів 
забруднюючих речовин відвалів в атмосферне повітря"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі було автоматизовано методику розрахунку викидів 
забруднюючих речовин відвалів в атмосферне повітря, а саме: 
розрахунок викидів твердих часток, розрахунок викидів  
газоподібних речовин, розрахунок викидів полігонів твердих 
побутових відходів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46533  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чопорова Інна Миколаєвна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Вуглемеханізація-
МАТО" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічні умови ТУ 12.05486645.059-95 "Пристрої СКЛ 20" 
(Технические условия ТУ 12.05486645.059-95 "Устройства СКЛ 
20") ("ТУ 12.05486645.059-95")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46534  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чопорова Інна Миколаєвна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Вуглемеханізація-
МАТО" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічні умови ТУ 12.05486645.058-95 "Рознімні з'єднувачі 
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К20" (Технические условия ТУ 12.05486645.058-95 "Разъемные 
соединители К20") ("ТУ 12.05486645.058-95")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46535  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павлик Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Підприємство об’єднання громадян "Український інститут 
управління якістю в оціночній діяльності" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Актуалізація нормативної бази з 
питань оцінки" ("АРМ "АНБВО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Актуалізація нормативної бази з 
питань оцінки" реалізує ведення "Переліку нормативних 
документів, які регламентують оціночну діяльність" тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46536  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павлик Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Підприємство об’єднання громадян "Український інститут 
управління якістю в оціночній діяльності" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Звітність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Звітність" створена для автоматизації 
процесу формування щомісячної звітності суб’єктом оціночної 
діяльністю перед Фондом державного майна України по 
виконаним роботам з оцінки для цілей оподаткування у 
відповідності з чинним законодавством.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46537  
 

Дата реєстрації авторського права  27.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чехун Василь Федорович, Бучинська Любов Георгіївна, 
П'ятчаніна Тетяна Віталіївна, Налєскіна Леся Анатоліївна, 
Поліщук Людмила Захарівна, Марченко Людмила Юріївна, 
Дворщенко Олег Станіславович, Бездєнєжних Наталя 
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Олександрівна, Караман Ольга Михайлівна, Тимовська 
Юліанна Олександрівна, Ковалевська Лариса Миколаївна, 
Іванівська Тетяна Степанівна, Брєєва Ольга Володимирівна, 
Єлейко-Хемич Любомира Олегівна, Коваль Анна 
Олександрівна, Носко Михайло Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Лекції-презентації "Науково-просвітницькі 
лекції фахівців-онкологів - на захист здоров’я молоді України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це 11 лекцій-презентацій супроводжуються пояснювальним 
текстом та посиланнями на використані джерела, і призначені 
для учнівської молоді України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46538  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Алтухов Вадим 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 "Піктограма "Immersion"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46539  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Недвига Микола Петрович, Шевчук Василь Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна казначейська служба України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обліку 
казначейського виконання бюджетів. Підсистема 
казначейського виконання видаткової частини Державного 
бюджету АС "Казна - Центр" ("АС "Казна - Центр")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46540  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Недвига Микола Петрович, Шевчук Василь Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна казначейська служба України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обліку 
казначейського виконання бюджетів. Підсистема обліку 
виконання видаткової частини Державного бюджету АС "Казна 
- Видатки" ("АС "Казна - Видатки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46541  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Татарінов Володимир 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 "Пляшка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок, що може слугувати дизайном виробів із скла та 
кераміки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46542  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Батищева Галина Мирославівна, Малік Олександр 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)  Підручник "Deutsch für Sie. Grammatik von A bis Z". Граматика 
німецької мови для курсантів вищих військових навчальних 
закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний підручник складається з граматичних і лексичних тем, 
призначений для вивчення та закріплення граматики, 
військової та суспільно-політичної термінології.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46543  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Саврун Уляна Богданівна, Малік Олександр Іванович, 
Петрухін Віталій Степанович, Неклеса Олена 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)  Науково-дослідна робота "НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ 
НАВЧАННЯ ТА МОВНОГО ТЕСТУВАННЯ НА 
ІНТЕНСИВНИХ КУРСАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗБРОЙНИХ 
СИЛАХ УКРАЇНИ" (ШИФР - "РЕЗУЛЬТАТ")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі проведено науково-методичне обгрунтування 
процесу вдосконалення мовної підготовки особового складу на 
інтенсивних курсах інзоземних мов у сухопутних військах 
Збройних Сил України і розроблення проекту науково-
методичних рекомендацій щодо покращення якості навчання та 
мовного тестування на цих курсах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46544  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тараненко Олександр Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Архітектурно-
фінансова майстерня імені Великого Князя Київського 
Ярослава Мудрого" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Креслярський альбом "Дизайн-проект 
інтер'єрів квартири, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. 
Саперно-Слобідська, буд. 22, кв. 176"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46545  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Черпак Антоніна Євгенівна  
 
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 "Політика соціальної відповідальності корпорації: 
питання мотивації та формування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті автор роглядає фактори впливу на формування 
політики корпоративної соціальної відповідальності 
корпорацій, зокрема, вплив споживачів, а також доводить 
необхідність орієнтації структурних заходів з корпоративної 
соціальної відповідальності на специфічні потреби ключевих 
груп стейкхолдерів крпорації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46546  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Черпак Антоніна 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)  Стаття "Трансформація структури властивості європейських 
компаній під впливом поширення програм участі персоналу у 
прибутках корпорацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті викладено результати дослідження впливу на 
європейську модель корпоративного управління практики 
реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено 
переваги для корпорацій та їх працівників щодо реалізації у 
таких програмах, охарактеризовано актуальність та 
перспективи поширення аналогічних програм в Україні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46547  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Черпак Антоніна Євгенівна, Іванов Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Форма для проведення експертного 
опитування "Корпоративна соціальна відповідальність 
корпорацій в Україні: стан та перспективи розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Форма для проведення експертного опитування "Корпоративна 
соціальна відповідальність корпорацій в Україні: стан та 
перспективи розвитку" призначена для проведення 
анкетування щодо стану реалізації корпоративної соціальної 
відповідальності у бізнес-середовищі.  

 

 



 

 
420

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46548  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лисогор Віталій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Поки ще не сплинув час..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46549  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кошмак Федір Васильович (Раймонд Тігріс)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "От Знахаря до офицера... ГРУ"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46550  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зайцев Ювеналій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський філіал Інституту біології південних морів ім. О.О. 
Ковалевського НАН України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аккумуляция вещества и энергии на поверхности 
пелагиали и эффект морского нейстона" ("Морской нейстон")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Внаслідок постійного накопичування речовини та енергії на 
морський поверхні, тут утворюється відкрита автором 
сукупність організмів і невідома раніше екоморфа.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46551  



 

 
421

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гетманець Анатолій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "За облаками"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник ліричних пісень про кохання, про різнобарвні почуття 
до друзів, жінок, про ставлення до життя. Збірник складається з 
14 пісень.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46552  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вісягін Олександр Олексійович  
 

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 літератури "Философия пьянства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір літератури "Философия пьянства" складається з двох 
частин. В першій частині твору розміщена інформація про 
алкоголізм, розкриваються його прояви, розповідається історія 
алкоголізму та боротьби з ним, міститься словник алкогольних 
напоїв, рецепти різних коктелів, закусок до напоїв. В другій 
частині твору розміщені роздуми про алкоголізм.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46553  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Москаленко Віталій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Системы здравоохранения: современный 
контекст"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Москаленко В.Ф. Системы здравоохранения: 
современный контекст - К.: "Книга-плюс", 2012. - 320 с. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46554  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Аверін Максим Олександрович  
 

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 "Збірник рекламних текстів 
"Контент Інтернет-магазину Domoteks.com"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46555  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шмалєй Світлана Вікторівна, Редька Ірина Василівна, 
Костенко Ольга Романівна  

 

Повне ім’я або 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 щодо комплексної 
оцінки маркерних показників системи імунітету дітей з вадами 
сенсорних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації щодо комплексної оцінки маркерних 
показників системи імунітету дітей з вадами сенсорних систем 
призначені для офтальмологів, імунологів, педіатрів, фахівців з 
лабораторної діагностики.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46556  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шмалєй Світлана Вікторівна, Редька Ірина Василівна, 
Щербина Тетяна 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 "Радіобіологія. Навчальна програма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Навчальна програма присвячена формуванню у студентів 
вмінь та навичок організації системи діагностики, 
профілактики, корекції впливу природного і штучного 
опромінювання на організм людини на різних вікових етапах 
шляхом застосування сучасних положень санології в 
лікувально-профілактичних, оздоровчих і навчальних 
установах, а також методів профілактики за допомогою 
спеціально визначених чинників.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46557  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шмалєй Світлана Вікторівна, Редька Ірина Василівна, 
Костенко Ольга Романівна  

 

Повне ім’я або 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 підвищення імунокомпетентності 
організму дітей з вадами сенсорних систем. Методичні 
рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована технологія підвищення імунокомпетентності 
організму дітей з вадами сенсорних систем з ознаками 
дисфункції імунної системи, що включає наступні етапи: 
етіотропна терапія, еферентна терапія, метаболічна терапія, 
імунотерапія, адаптогенна терапія.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46558  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Подольчак Ігор Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій повнометражного художнього фільму "DOMINO" 
за мотивами роману Андрія Білого "Петербург" ("Кіносценарій 
"DOMINO")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проблема тероризму є надзвичайно актуальна для сучасного 
світу. Кіносценарій представляє цю проблематику крізь призму 
архетипних стосунків Батько - Син, особистість - влада; показує 
як ідеологічні химери ведуть до насильницьких дій, призводять 
до деструкції особистості, сімейних та суспільних відносин.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46559  
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Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Никифоров Анатолій 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)  Стаття "Компаративне міжкраїнове вимірювання 
інтелектуального потенціалу: методологія і методика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено структуру і обгрунтовано систему індикаторів 
інтелектуального потенціалу країн, запропоновано методику 
компаративного міжкраїнового вимірювання інтелектуального 
потенціалу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46560  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бурлай Тетяна 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)  Стаття "Конвергенція інтелектуального капіталу країн ЄС і 
сучасні ініціативи Євросоюзу щодо її прискорення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті охарактеризовано рівень конвергенція 
інтелектуального капіталу країн ЄС на поточному 
етапі.Визначено чинники, що гальмують цей процес, і описано 
підходи політики ЄС щодо його прискорення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46561  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Радіонова Ірина Федорівна, Усик Віра 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 "Інтелектуальний капітал та інтелектуальний 
потенціал економіки: розмежування понять та явищ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сформульована гіпотеза про можливість уточнення 
розрахунків величини інтелектуального капіталу на основі 
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розмежування понять інтелектуальний капітал та потенціал. 
Запропонована методика розрахунків та здійснені такі 
розрахунки за українськими даними.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46562  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Радіонова Ірина Федорівна, Никифоров Анатолій Євгенович, 
Усик Віра Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий літературний твір "Методика оцінювання 
інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу 
національної економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика дає можливість оцінювати 
інтелектуальний капітал двома способами. Може 
використовуватися для оцінювання змін ресурсів економічного 
зростання на загальнонаціональному рівні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46563  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бондарчук Віталій 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 "NDS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва, що являє собою зображення з 
трьох букв англійського алфавіта "NDS". Букви знака написані 
разом, частина букви "N" починається з букви "D", яка не має 
графічного завершення дуги, а буква "S" внаслідок ефекту 
"запливання" на букву "D" має зліва вигнутий формат, що 
огинає букви "D".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46564  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кравцов Олексій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Попса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46565  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Перебаєв Юрій 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)  Книга "Потаенный Киев. Хранитель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46566  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гордієнко Микола Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Козацькі Закони Миколи 
Гордієнка: Закон Миколи Гордієнка "Про Генеральну 
Канцелярію Верховної Ради Старійшин Козацького Гетьманату 
України" і Закон "Про Козацьку рулетку Миколи Гордієнка", 
Закон Миколи Гордієнка "Про реєстрацію та захист інформації, 
знань, нових ідей, авторських прав інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В історії України відомі польська Гетьманська з 1503 року, 
державний Гетьман Малої Русі з 1649 року, державний Гетьман 
України з 1710 року. Пропонується створити Козацький 
Гетьман України з 2012 року та закони про його діяльність.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46567  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зінченко Олена Василівна  
 

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 "АВТОРСКИЕ БАНКОВСКИЕ 
СЛОГАНЫ, ТЕГЛАЙНЫ, ЭХО-ФРАЗЫ (связанные, прямые, 
привязанные, свободные)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір поєднує блок з 83 банківських слоганів, теглайнів та єхо-
фраз - розповідь клієнтам про внутрішню політику банку і його 
послугах і продуктах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46568  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зінченко Олена 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)  Оповідання "СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА". Цикл "Сборник 
рассказов, эссе, новелл, повестей "Городские легенды" 
("Рассказ "Спящая красавица")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оповідання, засноване на реальних подіях проекту, що 
проводиться в 2012р. у Національному художньому музеї 
м.Києва "Спляча красуня", пронизане ідеєю чистої любові  й 
готовності закоханих до самопожертви в ім’я своєї любові.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46569  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Міровая Ірина Володимирівна (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 "Английский легко или A Piece of Cake"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга призначена для самостійного навчання дорослих та дітей 
англійській мові. Книга складається з п'яти частин.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46570  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Роман Сергій Вікторович, Кизима Станіслав Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний 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)  Літературний твір наукового характеру "Метод техніко-
економічного обгрунтування  програм дорожніх ремонтно-
відновлювальних робіт в міських умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений метод забезпечує обгрунтування програм  
дорожньо- ремонтних робіт на основі аналізу економічної 
ефективності дорожніх вкладень шляхом прогнозування 
дорожньо-транспортну собівартості на міських вулицях і 
дорогах за період служби їх між ремонтами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46571  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Манько Іван Володимирович, Клименко Олексій Андрійович, 
Симоненко Роман Вікторович, Кудренко Олексій Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

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 "Вплив 
виду палива на його витрату при русі автомобіля за 
європейським міським їздовим циклом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто вплив виду палива на паливно-економічні 
показники автомобіля, отримані експерементально та 
розрахунками, при русі за європейським їздовим циклом. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46572  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Славін Віктор Васильович, Клименко Олексій Андрійович, 
Ричок Сергій Олександрович, Гора Микола 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Вплив 
типу системи живлення на паливно-економічні показники 
автомобіля  при  русі за європейським міським їздовим 
циклом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

у стаття показано вплив типу системи живлення на паливно-
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економічні показники автомобіля  при русі в міському їздовому 
циклі. Уточнено математичну модель автомобіля з обома 
системами живлення, проведення порівняння її вихідних даних 
з експериментальними на моделюючому роликовому стенді.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46573  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Хом’як Анна Ярославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інженерні вишукування у 
транспортному будівництві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику комплексно розглядаються основні 
види інженерних вишукувань.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46574  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сахаров Вадим Євгенович, Ільницький Денис 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)  Стаття "Методичні засади оцінювання міжнародної 
конкурентоспроможності дослідницьких університетів 
світового рівня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46575  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ільницький Денис 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)  Стаття "Генезис дослідницьких університетів США : у пошуку 
моделі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46576  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Силантьєв Сергій Олексійович  
 

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, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів наукового характеру "Індивідуальні завдання 
практики по курсу "Менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46577  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Татарчук Микола Іванович  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Підручник 
"Корпоративні інформаційні системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику висвітлені теоретичні основи створення та 
функціонування корпоративних інформаційних систем , надані 
рекомендацій щодо практичного застосування програмних 
систем даного класу на підприємствах і в корпораціях, описані 
архітектура і основні складові елементи КІС.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46578  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Васильківська Ірина 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 
"Навчальний посібник "Кримінальне право України. Загальна 
частина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної 
частини кримінального права України, з урахуванням 
найостайніших змін у законодавстві.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46579  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Силантьєв Сергій Олексійович  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Менеджмент похідних фінансових 
інструментів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник "Менеджмент похідних фінансових 
інструментів"призначений надати студентам допомогу щодо 
ефективного вивчення теоретичної частини дисципліни.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46580  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Силантьєв Сергій Олексійович  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Менеджмент похідних фінансових 
інструментів: практикум"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник призначений надати студентам допомогу щодо 
ефективної організації роботи з вивчення дисципліни 
"Менеджмент похідних фінансових інструментів".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46581  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іваненко Федір Вікторович  
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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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46582  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чужиков Віктор Іванович, Поручник Анатолій Михайлович, 
Ільницький Денис Олександрович, Федірко Олександр 
Анатолійович  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Європейська інтеграційна політика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46583  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гіндіс Яків Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Серия "Энергонегативная наука о жизни. Новые 
возможности". Новые возможности по улучшению экологии, 
здоровья человека и увеличения продолжительности его жизни 
(в 2 томах). "Новые возможности по улучшению экологии 
человека и окружающей его среды". Том 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проводяться результати багаторічних досліджень автора, було 
проведено більше 3 тисяч експериментів, які привели до 
створення нової енергетичної науки про життя.  

 



 

 
433

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46584  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Антіп’єва Василина Олександрівна (Дангая), Тимощик 
Олександр Андрійович (Меркурий)  

 

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 "Гримуар денег (как обрести богатство)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46585  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зарицька Наталія 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)  Стаття "Роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних 
відносин в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена розвитку агрохолдингів в Україні. 
Висвітлено роль у розвитку земельних відносин. Розглянуто 
ефективність діяльності даних компаній в умовах оренди землі 
на сучасному етапі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46586  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стець Ганна Іванівна (Anna - Мilli)  
 

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 "Dreams night"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46587  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Василевський Олександр Якович  
 

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 "Джоанна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська робота вказує на  безмежну можливість створення 
композиції з досить незвичайних матеріалів, а саме, дамська 
черевичка з посуду. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46588  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Александров Олексій 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 практичного характеру "Сторінка сайту: 
antiseo.advprofi.com"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сторінка сайту являє собою графічне та тексове оформлення 
послуги по попередньому аналізу сайту для замовника.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46589  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономарьова Наталія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Інтегрована 
маркетингова стратегія як модус підвищення 
конкурентоспроможності підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі питання створення ефективної інтегрованої 
маркетингової стратегії, що направлена на підвищення 
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конкурентної позиції підприємства з метою посилення його 
позицій на ринку. Наведене визначення поняття "маркетингова 
стратегія".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46590  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Покатаєва Катерина Петрівна  
 

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 "Методичний підхід до 
інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств-
реципієнтів іноземного капіталу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі запропоновано методичний підхід до інтеграційної 
оцінки інвестиційної привабливості підприємств-реципієнтів 
іноземного капіталу на методологічній основі багатовимірного 
факторного аналізу, який дозволяє  іноземним інвесторам 
визначити найперспективніші об’єкти викладення капіталу за 
рахунок отримання об’єктивних і надійних оцінок.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46591  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Попкова Ксенія Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Управління ризиками 
інвестиційної діяльності на підприємствах автомобільного 
транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі запропоновано механізм управління ризиками 
інвестиційної діяльності підприємств автомобільного 
транспорту, який дає змогу не лише ідентифікувати та 
визначити ризики, а й здійснити обгрунтований вибір 
пріоритетного засобу їх оцінки та зменшення для підвищення 
загальної ефективності інвестування.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46592  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тихомиров Дан Миколайович, Цирульников Аркадій 
Іларіонович  
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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 "Технология издания авторского продукта 
"BuyTheRight"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технологія видання авторського продукту BuyTheRight 
створена для забезпечення автором можливості отримати гідну 
винагороду за свій продукт до моменту публікації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46593  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Климкін Валерій 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 "Маршрутка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46594  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Сергей Толстов-Печенин 
(псевдонім), Климкін Валерій 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 "Не было любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46595  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Paul Yavorsky (псевдонім), Tobick (псевдонім), Felix D. 
(псевдонім), Alex Shelest (псевдонім), Olexander Ignatov 
(псевдонім), Dima Chaplayev (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень (музичний альбом) "Love and Hate" ("Love and 
Hate")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Збірник пісень "Love and Hote" групи "PRIME TIME" 
складається з 11 музичних творів з текстом у жанрі "рок-
музика". Мова виконання - англійська. Пісні створюють 
позитивний настрій та спрямовані на людей молодих як тілом 
так і духом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46596  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Борисенко Олексій Андрійович  
 

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 "Алгоритмы суммирующего и вычитающего 
счета нормальных фибоначчиевых чисел"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі наукового дослідження надані принципово нові 
алгоритми лічби нормальних фібоначчієвих чисел, що додають 
до цих чисел одиниці і що віднімають їх від них. Алгоритм 
можна реалізувати у вигляді або відповідних комп’ютерних 
програм, або цифрових лічильних пристроїв.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46597  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шульга Ілона Валеріївна  
 

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 "Ти моє кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46598  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Котов Юрій Миколайович  
 

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)  Хореографічний твір "Гимнастический номер 
"Трансформирующиеся турники"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір являє собою унікальний цирковий номер, який не 
має аналогів в цирковій практиці даного жанру. В ньому 
поєднані як прості, так і складні координаційні гімнастичні 
елементи, які виконують на унікальному цирковому апараті.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46599  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Волкодав Олег Володимирович, Зінченко Світлана Артурівна  
 

Повне ім’я або 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 кисто-субарахноидального 
шунтирования у детей (КиСАШ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод заснований на можливості відновлення фізіологічного 
відтоку ліквору з доброякісних внутрішньочерепних кість в 
субарахноїдальний простір.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46600  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Панін Владислав Вадимович, Горбань Анатолій Вікторович, 
Носовський Андрій Миколайович, Корнієцький Олександр 
Владиславович, Чуйко 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 "Морський навчальний стендово-
тренажерний інформаційний комплекс" ("Комп'ютерна 
програма "МНСТІК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма є частиною навчального стендово-тренажерного 
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інформаційного комплексу. Призначення - моделювання різних 
критичних ситуацій суднових систем та їх вирішення (для 
навчання морських спеціалістів). Є також базою даних з 
інформацією про можливі нестардатні ситуації та їх усунення і 
моделювання систем судна у цьому.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46601  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Орлов Дмитро 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)  Книга "Продавать духи легко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46602  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Орлов Дмитро 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)  Книга "Звездный старт новичка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46603  
 

Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Орлов Дмитро 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)  Книга "Магия продажи косметики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46604  
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Дата реєстрації авторського права  30.11.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Орлов Дмитро 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)  Книга "Провокационная модель ведения бизнес встречи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46605  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Севериновська Олена Вікторівна, Пахомов Олександр 
Євгенійович, 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 для вищих навчальних закладів "Етологія (основи 
поведінки тварин)"   

 

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46606  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Константінов Олексій Анатолійович, Шаповал Юрій Іванович, 
Бойцун Ігор Юрійович, Молоков Микола Борисович, Волок 
Олександр Михайлович, Борейко Олег Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій 
цінних паперів" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний комплекс "Депозитарій"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс "Депозитарій" призначений для 
автоматизованого обліку зберігання та обігу цінних паперів у 
документарній та бездокументарній формах у депозитарії 
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цінних паперів, та для забезпечення захищеного обміну між 
депозитарієм та його клієнтами та контрагентами, що 
підключені до нього.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46607  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ткач Валентин 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 "Етюди скрипаля з борделю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бордель це зло, якщо припустити, що існує версія раціональної 
поведінки людей.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46608  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ліщук Дмитро Савич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Проект пам'ятника "Україна - 
Острозьким"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46609  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чорний Олег Володимирович, Цалик Станіслав Миколайович, 
Іванов Дмитро Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Трітмент проекту повнометражного документального фільму 
"Голівуд над Дніпром. Сни з Атлантиди" ("Сни з Атлантиди")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наприкінці 50-х років минулого століття С. Параджанов 
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приїхав у мальовниче село Бучак на Київщині для зйомок 
фільму "Українська раксодія". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46610  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Логінов Анатолій Володимирович, Караванський Артем 
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 "Lan Tweaker: администрирование 
компьютерного класса" ("Lan Tweaker")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма "Lan Tweaker" призначена для адміністрування 
ком'ютерних класів, може використовуватись у вищих та 
середніх навчальних закладах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46611  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кузнецов Валерій Геннадійович, Шинкаренко Віктор Іванович, 
Коваленко Наталія Вікторівна  

 

 

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 "Автомматизована система 
раціональних систем тягового електропостачання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма для визначення режимів систем тягового 
електропостачання постійного стуму з урахуванням змінних 
тарифів на електроенергію та надійності силового обладнання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46612  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бабич Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Посібник "Конспекти занять для роботи з дітьми із ЗНМ-ІІІ 
рівня 5 року життя "Словом можна світ створити, в грі 
навчаюсь говорити!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонований посібник містить перспективне планування, 
конспекти логопедичних знань для використання в групі для 
дітей з ЗНМ-ІІІ рівня п'ятого року життя.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46613  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бабич Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Зошит взаємозв'язку між логопедом та 
вихователями (для роботи з дітьми із ЗНМ-ІІІ рівня 5-го року 
життя) "Словом можна світ створити, в грі навчаюсь 
говорити!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46614  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бабич Наталія Вячеславівна, Бабич Юлія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Зошит з домашніх завдань для дітей із ЗНМ-ІІІ рівня 
5 року життя "Словом можна світ створити, в грі навчаюсь 
говорити!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46615  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овчиннікова Ольга Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з 
текстом, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження іграшки-каталки 
"СЛОН-ЦИРКАЧ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музика для озвучування 
іграшки-каталки "СЛОН-ЦИРКАЧ".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46616  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овчиннікова Ольга Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з 
текстом, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження ігрового центру 
"МУЛЬТИКУБ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музики для озвучення 
ігрового центру "МУЛЬТИКУБ" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46617  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овчиннікова Ольга Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з 
текстом, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження ігрового набору 
"НОЕВ КОВЧЕГ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ексклюзивний текст віршів і пісень та музики для озвучування 
ігрового набору "НОЕВ КОВЧЕГ".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46618  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овчиннікова Ольга Вікторівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з 
текстом, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження ігрової панелі 
"АВТОШКОЛА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музика для озвучування 
ігрової панелі "АВТОШКОЛА".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46619  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овчиннікова Ольга Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з 
текстом, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження іграшки-каталки 
"ПЕЛИКАН-ЗАТЕЙНИК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музика для озвучування 
іграшки-каталки "ПЕЛИКАН-ЗАТЕЙНИК". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46620  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овчиннікова Ольга Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з 
текстом, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження каталки-сортеру 
"ЧЕРЕПАХА-ЗНАЙКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музика для озвучування  
каталки-сортеру "ЧЕРЕПАХА-ЗНАЙКА".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46621  
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Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Спекторенко Олександр Олександрович, Доронкін Вадим 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Отец"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В пісні звучать велика любов до батька, який також любив 
своїх дітей... 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46622  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Білоус Ольга Яківна, Трофімюк Надія Юріївна  
 

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)  Оповідання "Рассказы о наших любимцах "   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оповідання про таварин - домашніх улюбленців, та деяких 
диких тварин і птахів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46623  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пшінько Олександр Миколайович, Мямлін Сергій 
Віталійович, Татуревич Анатолій Павлович, Пшінько Павло 
Олександрович  

 

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)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Рекомендации по разработке единых правил расчета 
железобетонных шпал и брусьев. Определение нагрузок и 
разработка расчетных схем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У даній роботі приведені особливості розрахунку при 
залізобетонних шпалах і брусах і методика визначення сил і 
моментів, що діють на них. Дана методика дозволяє визначити 
велечини навантажень на залізобетонні шпали і бруси як при їх 
конструюванні, так і при експлуатації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46624  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Овчиннікова Ольга Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КІДДІСВІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з 
текстом, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Звукове супроводження ігрового набору 
"ТРАКТОР ФЕРМЕРА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ексклюзивні тексти віршів і пісень та музики для озвучення 
ігрового набору "ТРАКТОР ФЕРМЕРА".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46625  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тамара Дука (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)  Жіночий роман "Когда приходит любовь... научись понимать и 
принимать подсказки, которые дает тебе жизнь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна героїня Ганна розлучається зі своїм чоловіком через 
його зраду.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46626  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Люлько Олена 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)  Збірка "Малюнки килима"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить три різних стилі малюнків килима у 
різнокольоровому варіантному виконанні умовні назви: 
"Лілія", "Бант" і "Букет" (17 малюнків).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46627  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Катунін Олександр Володимирович, Мироненко Петро 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного художнього фільму "ЗЫБЬ"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46628  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Петренко Ірина Павлівна  
 

Повне ім’я або 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 "Проектні облігації: сутність та особливості 
застосування для фінансування інвестиційних проектів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46629  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ландіхов Володимир Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма для автоматизації торгівлі на ринку 
"Forex SimSim.ex4"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Працює у торговельному терміналі Meta Trader4 як радник 
SimSim.ex4. Програма може як подавати сигнали на здійснення 
певних дій з обраною валютною парою, так і виконувати їх 
самостійно.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46630  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гармаш Євген Олегович (Бальзам)  
 

Повне ім’я 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 "Два серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46631  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Masha Susha (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 "Зажигаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46632  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сукач Зіновій Романович, Жупник Андрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-
практичного характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Економічна гра "Freee 
Money"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

"Freee Money" (вільні електронні гроші)- економічна гра, яка 
демонструє основні принципи обігу грошей з від'ємними 
відсотковими ставками (демередж).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46633  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Джейк Персі (псевдонім), Кейт Персі (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 "Кодовое имя: Химера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний літературний твір належить до детективного жанру, 
частково його можна віднести і до пригодницького.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46634  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Олена Гранд, Елена Гранд (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "У світі казок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казки, які приносять у дитячу свідомість уяву про 
навколишній світ. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46635  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мовчан Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Збірник творів, літературний письмовий твір наукового 
характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений літературний твір "Интенсивный курс английского 
языка. Студенческая книга"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складаєть з шести рівнів, розроблених автором, які 
прадставляють собою авторський виклад граматики 
англійської мови.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46636  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гурей Володимир Ігорович, Луців Ігор Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Dynam FZ bez prystr"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для моделювання динамічних 
процесів фрикційного зміцнення плоских поверхонь деталей 
машин.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46637  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2012  
 

 

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Авторська концепція 
підручників зі світової літератури для 5-9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська концепція підручників зі світової літератури для 5-9 
класів загальноосвітніх навчальних закладів (2012 року), 
реалізує стратегічні завдання реформування вітчизняної 
системи базової і загальної освіти і проведення її до рівня 
світових стандартів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46638  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мороз Ксенія Олексіївна  
 
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)  Збірка музичних творів "Класика та джаз для скрипки соло"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46639  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лана Лісіна (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Усний твір "Авторский мастер-класс Ланы Лисиной 
"Греческие ласки или искусство поцелуя" ("Греческие ласки 
или искусство поцелуя")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Майстер-клас розроблено для жінок. В ньому розглянуто 
історію виникнення і особливості застосування у інтимному 
житті деяких навичок, які мають за мету гармонізацію 
партнерських відносин.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46640  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лана Лісіна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Греческие 
ласки или искусство поцелуя" ("Греческие ласки или искусство 
поцелуя")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тренінг присвячено напрацюванню у жінок особливих навиків 
у інтимних стосунках з метою гармонізації пертнерських 
відносин.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46641  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Готман Лідія Євгенівна  
 
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)  Збірка дитячих пісень "За законом Архімеда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46642  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горбачова Оксана Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОШТОРГ ЮЕЙ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн логотипу "Пошторг. 
UA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є комбінованим словенсно-графічним зображенням. 
Графічною складовою твору є символічне зображення чотирьох 
поштових конвертів. Першою словесною складовою твору є 
фантазійне слово ПОШТОРГ.UA.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46643  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бондар Ганна В’ячеславівна, Вавриш Андрій Валентинович, 
Васильченко Ольга Сергіївна, Луцький Максим Георгійович, 
Мараховський Андрій Андрійович, Чемакина Октябрина 
Володимирівна  

 

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)  Науково-проектний твір "Рекомендації щодо структури 
паспортизації, регламенту зонування і розміщення 
функціональних об’єктів територій міста Києва." (на прикладі 
формування паспорта вулиці Жилянська) ("Рекомендації щодо 
паспортизації території...")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46644  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Костюк Остап Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму "Жива Ватра" 
("Жива Ватра")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Карпати, наші дні. Зима. покинута пастуша стая.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46645  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пісковський Юрій Іванович  
 

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)  Рукопис "Художник Мєшкова"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46646  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапарєв Олексій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Кіностудія дитячих 
та юнацьких фільмів ім. О.О. Ханжонкова" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Розробка художніх 
образів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено художні образи персонажів, які можуть 
використовуватись в анімаціях, літературних творах. Художні 
образи можуть бути використані для промислових зразків, у 
позначених для реєстрації торговельних марок.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46647  
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Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
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  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Троїсті музики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46648  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єрошкіна Ірина Євгеніївна  
 

Повне ім’я 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 "Разное настроение 2"   
 

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46649  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Заболотських Юрій Анатолійович (ZaB)  
 

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 "Лес"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поетичний твір, що складається з 12 рядків. Має складний, 
сумний характер. Висловлює протест проти нещадного 
знищення природних ресурсів.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46650  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Заболотських Юрій Анатолійович (ZaB)  
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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 "Дорога короче"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ліричний твір, що складається з 17 рядків. Має складний, 
сумний характер.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46651  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дмитрий Ильинский (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Эликсир для повышения морали"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двоє вчених винайшли еліксір для підвищення моралі. Вони 
почали його серійне виробництво, щоб змінити цей світ на 
краще.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46652  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єпішев Генадій Петрович  
 

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)  Книга "Кто как и зачем сотворил мироздание и человека? 
(новая научная гипотеза)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга присвячина пошуку науково-обгрунтованого образу 
Творця і пошуку відповіді на питання: хто, як і навіщо створив  
Світобудову і людину? 
Для широкого кола читачів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46653  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Відаль Віталі Свєтіславович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "KS-2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення на тему: "keep smiling".  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46654  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Відаль Віталі Свєтіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник графічних зображень "Victorious positive of America"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46655  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Касюн Олег Олегович, Даньковська Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-технічного 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Нуково-технічний твір "Метод розподілу секретних ключів 
"Eagle-i-Trust""   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод розподілу секретних ключів використання симетричної 
криптографії та центру розподілу в ролі третьої довіреної особи 
"Eagle-i-Trust".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46656  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Назаренко Наталія Володимирівна, Ляшенко 
Ганна Вадимівна, Гураль Оксана Сергіївна, Павленко Геннадій 
Сергійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Електронна система якості надання 
послуг в муніципальному центрі послуг" (Комп’ютерна 
програма "ЕСОЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронна система призначена для оптимізації взаємодії 
структурних підрозділів виконкомів міських рад та дозвільних 
органів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46657  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Назаренко Наталія Володимирівна, Хоменко 
Сергій Анатолійович, Гашицький Станіслав Анатолійович, 
Кондратенко Олексій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Специфікація уніфікованого формату 
збереження геопросторових даних - "ODF"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Формат "ODF"- універсальний засіб збереження бази будь-
яких геопросторових даних геоінформаційної системи K-MINE.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46658  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапурова Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика  оцінки впливу зовнішнього 
середовища на стан виробничо-господарської діяльності 
машинобудівних підприємств - PPSFV- аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований PPSFV- аналіз дає можливість виявити перелік 
факторів впливу зовнішнього середовища на виробничо-
господарську діяльнясть машинобудівного підприємства та 
оцінити їх кількісний вплив у вигляді відсоткового значення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46659  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапурова Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки сукупного економічного 
потенціалу машинобудівного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Методика поєднує в інтегральному показнику всі часткові 
потенціали, які мають своє методологічне підгрунття. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46660  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапурова Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Нуковий твір "Методика оцінки вартості бренду на основі 
методу нейронних мереж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика оцінки вартості бренду, як частин інтактильної  
економіки, заснована на методі дисконтування та методі 
нейронних мереж і дає можливість, на основі прогнозованих 
грошових потоків машинобудівного підприємства та ставки 
ОДВП, визначити вартість бренду (іміджу) компанії. Методика 
має наукову цінність і практичну спрямованість.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46661  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапурова Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель зміни сукупного економічного 
потенціалу як результат мінливості часткових потенціалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Модель дає можливість роботи з апріорною невизначеністю 
вхідної інформації; облік кількісних та якісних змінних 
критеріїв.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46662  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стечкевич Олег Орестович  
 

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 образотворчого мистецтва "Серія "Квіти" (схеми 
для вишивання бісером, нанесені на тканину)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серія "Квіти" включає в себе десять схем для вишивання 
композицій з квітів, нанесених на тканину, а саме: Соняхи, 
Маки, Нарциси, Троянди, Братчики, Піони, Дзвіночки, Триптих 
"Маки-1", Триптих "Маки-2", Триптих "Маки-3"    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46663  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єрошкіна Ірина Євгеніївна  
 

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 "Полет настроения 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46664  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Антропов Олександр Дмитрович  
 

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 практичного характеру "Правила, порядок 
проведення та Положення Всеукраїнського фестивалю "Квітка 
надій"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46665  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Капустник Віктор Миколайович, Самсоненко Володимир 
Віталійович, Лі Дмитро Романович  

 

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 "Логика управления доводчиком двери 
автомобиля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46666  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яремчук Назар Назарович  
 

Повне ім’я або 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"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46667  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Товкес 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 "Система "Logist-Pro"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 



 

 
462

Анотація   

Програма використовується для автоматизації 
вантажовідправником процесу пошуку і вибору найкращих 
пропозицій на доставку вантажів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46668  
 

Дата реєстрації авторського права  07.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бузинний Яків Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), твір образотворчого 
мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Христианская лира "Пером и Сердцем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46669  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Однорог Микола Сергійович  
 

 

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  Однорога Миколи Сергійовича"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку музичних творів входить 51 композиція.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46670  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павловський 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 музичних творів Павловського Володимира 
Васильовича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку музичних творів входить 26 композицій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46671  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шоренков Максим 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 Шоренкова Максима 
Олександровича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку музичних творів входить 9 композицій.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46672  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Скалозуб Андрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  ЕФКЛ ЕНЕРГИ ФРЕІГТ КАР ЛТД (EFCL ENERGY FREIGHT 
CAR LTD) 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Контент сайту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Контент сайту являє собою інформацію, яка структуровано 
розміщена на сайті, відображає його суть та сприяє інтересу 
користувачів до сайту.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46673  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Скалозуб Андрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  ЕФКЛ ЕНЕРГИ ФРЕІГТ КАР ЛТД (EFCL ENERGY FREIGHT 
CAR LTD) 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, твір образотворчого 
мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "Брендбук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Брендбук являє собою інструкцію з використання всіх 
розроблених для компанії елементів, що створена з метою 
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кращого позиціонування компанії на ринку та підвищення її 
іміджу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46674  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Скалозуб Андрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  ЕФКЛ ЕНЕРГИ ФРЕІГТ КАР ЛТД (EFCL ENERGY FREIGHT 
CAR LTD) 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Графічні елементи сайту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічні елементи сайту сторені з метою сприяння кращій 
зацікавленості користувачів сайтом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46675  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Безверхий Костянтин 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)  Рукопис дисертації "Облік і контроль непрямих витрат: 
управлінський аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано пропозиції з удосконалення методики та 
організації обліку і контролю непрямих витрат. Розкрито 
економічну сутність категорії витрат і поняття непрямих 
витрат. Удосконалено класифікацію та склад непрямих витрат 
відповідно до потреб управління.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46676  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дем'яненко Сергій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ринок землі має запрацювати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропоновано напрями удосконалення проекту Закону 
України "Про ринок земель".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46677  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дем'яненко Сергій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "К вопросу современной экономической 
терминологии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто проблемні питання фомування сучасної української 
економічної термінології.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46678  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дем'яненко Сергій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "До питання теорії вартості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто існуючу систему вартісних оцінок в економіці, яка 
базується на класичних постулатах теорії вартості.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46679  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шиманська Юлія Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного проекту "Последний шанс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46680  
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Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Байло Сергій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Подожди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46681  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тартаковський Анатолій Ісаакович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Видіння"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46682  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тартаковський Анатолій Ісаакович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з питань мистецтва "Нео-
импрессионистический детектив в стиле эгоцентрического арт-
энерго"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46683  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гордій Писаренко (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історично-містичний роман "Нехай лихо спить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Певно немає на світі такої людини котра б не чула за своє життя 
жодної байки про скарби.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46684  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  ЗГЕДЖІАНГ ГУАНДЖЯН ГУАНДЖГУА 
ДЖІАОЗХАНДЖИКХАН (ZHEJIANG HUANGYAN 
GUANGHUA JIAOZHANJICHAN), ЯУАН ГОНДЖ ВЕЙ (YUAN 
HONG WEI)  

 

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 малюнків "СJYANOPAN" та "СJYANOPAN 
E"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою зображення твору художнього дизайну, у 
оригінальному виконанні та оформленні логотипів 
"CJYANOPAN" та "CJYANOPAN E" у різних художньо-
графічних виконаннях.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46685  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  ЗГЕДЖІАНГ ГУАНДЖЯН ГУАНДЖГУА 
ДЖІАОЗХАНДЖИКХАН (ZHEJIANG HUANGYAN 
GUANGHUA JIAOZHANJICHAN), ЯУАН ГОНДЖ ВЕЙ (YUAN 
HONG WEI)  

 

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 малюнкув "СYJANOPAN" та "СYJANOPAN 
E"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Збірка являє собою зображення твору художнього дизайну, у 
оригінальному виконанні та оформленні логотипів 
"СYJANOPAN" та "СYJANOPAN E" у різних художньо-
графічних виконаннях.  



 

 
468

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46686  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Стечкевич Олег Орестович  
 

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 "Серія "Ікони-2" 
(схеми для вишивання бісером, нанесені на тканину)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серія "Ікони-2" включає двадцять схем ікон для вишивання 
бісером, нанесених на тканину.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46687  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Матросов Сергій Едуардовіч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Это любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46688  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Удалін Сергій Вікторович (Udalin Project)  
 

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 "Non Stopped"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46689  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лапін Андрій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Хроники Пфу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "Хроніки Пфу" являє собою роман-розміркування про 
різноманітні шляхи розвитку цивілізації: промисловий, 
військовий, науковий, спортивний, гастрономічний та інші.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46690  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іпатов Анатолій Володимирович, Дроздова Ірина 
Володимирівна, Ханюкова Інна Ярославівна, Мацуга Ольга 
Миколаївна, Чуйко Олексій Леонідович  

 

 

 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український державний науково-
дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий письмовий твір "Монографія "Інвалідність: 
первинна, скрита, прогнозована"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії детально проаналізовано дефініцію 
"інвалідності", показано її роль і місце в оцінці суспільного 
здоров’я населення, запропоновано обчислювальну технологію 
прогназування інвалідності на основі методів адаптовного 
короткострокового прогнозування.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46691  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кулик Анатолій Ярославович, Кривогубченко Сергій 
Григорович, Квєтний Роман Наумович, Кулик Ярослав 
Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Електронний навчальний підручник "MSP430X. Архітектура. 
Адресація. Система команд"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронний підручник призначений для вивчення принципів 
роботи, архітектури, адресації та системи команд.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46692  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дергачов Володимир Андрійович, Павлик Ганна 
Володимирівна, Чернявська Марина 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 "ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ 
ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ"   

 

 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу побудови та 
аналізу діагностичних моделей. Пограма моделює задані види 
відмов, визначає множину перевірок, множину станів об’єкта, 
що діагностується, формує діагностичну модель для розробки 
діагностичного забезпечення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46693  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сливинська Анна Валеріївна  
 

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 "Методологія надання послуг 
традиційного тайського масажу та СПА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з комплексу описаних технологій виконання 
окремих процедур.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46694  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Міхнєв Сергій Сергійович, Кулик Микола Сергійович, 
Квасніков Володимир Павлович, Канаєв Сергій Валерійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмне забезпечення 
"Конвертація растрових картографічних зображень в 
мультигріди із подальшим перетворенням у структури даних на 
базі графів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення дозволяє будувати структури на базі 
графів для вирішення задач багатокритеріальної оптимізації 
при плануванні маршрутів в інтелектуальній системі 
управління мобільним роботом.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46695  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Авер'янов Володимир Павлович, Авер'янова Аліна 
Миколаївна, Авер'янов Владислав Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір 
навчального характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електроний навчальний посібник "Пальчикові вправи. 
Розвиток дрібної моторики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дрібна моторика - сукупність скоординованих дій нервової, 
м'язової і кісткової системи, часто в поєднанні із зоровою 
системою у виконанні дрібних і точних рухів кистями і 
пальцями рук і ніг.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46696  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ковальова Валентина Миколаївна  
 

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)  Сценрій кінофільму "Сказка Неба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46697  
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Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ковальова Валентина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Кто, кто... Страус в пальто!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46698  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Павленко Ігор Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тавда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46699  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сидоров Дмитро Анатолійович, Паперник Максим Юрьєвич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір, створений для 
кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Золотые россыпи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіносценарій написано за мотивами роману відомого 
українського письменика та державного діяча Володимира 
Винниченко. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46700  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романовська Галина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Фантазии на тему "Queen"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46701  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Журавель Костянтин Миколайович, Трипус Валерій 
Григорович  

 

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)  Книги "Советы сельского Доктора. Метод №1 лечения перхоти 
в мире. Страхи у детей и взрослых"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46702  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

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  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Проект "Новая жизнь" 
Часть 1   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендація для виробників упаковки. Застосування терміну 
"вторинний товар", для подальшого використання упаковки 
після її основного використання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46703  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Алієв Октай Ага Керимович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опис книги "Последняя 
жизнь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі йдеться про життя, в якому ми опинились зараз, про 
дорогу, якою ми йшли, та про дороги, яких ми не помітили на 
нашому шляху.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46704  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Поліщук Інеса Борисівна, Поліщук Владислав Дмитрович  
 

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)  Книга "Сортосозидание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені результати дослідження практично важливих 
положень в селекції рослин.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46705  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Крячун Вадим Антонович  
 

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 науково-практичний твір "Грамматика 
чешского языка в алгоритмах с цветовым обозначением частей 
речи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Унікальна програма вивчення чеської мови, головний принцип 
якої полягає в тому, що граматичні та лексичні правила 
зображені у вигляді алгоритмів с кольоровим виділенням 
частин  мови та граматичних елементів.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46706  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мігальов Андрій Олександрович, Бондарєв Євген Ілліч, 
Легкодух Іван Степанович, Мележик Віктор Андрійович, 
Сидоренко Сільвія Миколаївна, Пасхал Юрій Васильович  

 

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" Південно-Українська філія" 

 

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 
"Дослідження та науково-технічна експертиза  техніко-
технічних  рішень способів збирання сої"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-дослідна робота розрахована на науковців і практиків, 
які займаються розробкою та впровадженням нових енерго-
ресурсозберігаючих технологій для збирання сої, які 
дозволяють підвищити ефективність вирощування та збирання 
сої.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46707  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Груздо Ірина Володимирівна (tigralwovna), Шостак Ігор 
Володимирович, Туркін Ігор Борисович, Чумаченко Ігор 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інструментальний засіб нечіткого 
пошуку текстових запозичень у навчальних роботах студентів 
технічних вузів "Plagiarizm"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма дає змогу викладачеві або 
нормоконтролеру оперативно провести текстологічний аналіз 
повної номенклатури навчальних робіт студентів технічних 
напрямків на предмет встановлення обсягів запозичень з робіт 
попередніх років, які містяться у відповідній базі документів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46708  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Митрофанов Олександр Петрович, Мігальов Андрій 
Олександрович, Легкодух Іван Степанович, Мележик Віктор 
Андрійович, Костюнін Микола Леонтійович  
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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" Південно-Українська філія" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Збирання зернових і зернобобових культур. 
Практичні рекомендації та реальні характеристики 
зернозбиральних комбайнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Приведена класифікаціяя зернозбиральних комбайнів 
вітчизняного та закордонного виробництва в залежності від 
потужності двигуна та пропускної здатності молотарки, 
тенденції розвитку техніки для збирання зернових, тощо.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46709  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Преображенська Вікторія Вікторівна (Виктория 
ПреобРАженская)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних фільмів "Мир живописи и музыки Виктории 
ПреобРАженской"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46710  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Преображенська Вікторія Вікторівна (Виктория 
ПреобРАженская)  

 

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 у двох частинах "Хозяйка Медной Горы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спонтанна музика для медитації та релаксації. Диск 1: 
Хрустальный путь, В Храме Света, Мираж, Хозяйка Медной 
Горы, Ладья Времени, танец Апсар, Путь к Вершине, В 
Звездной Колыбели, Стражи Небес. Диск 2: Восход, Ода Земле, 
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Весеннее пробуждение, Разговор трав, Свет и Море, В Саду 
Грез, Луна и птицы, Музыка Моря, В Лунном Замке, Песнь 
дельфинов.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46711  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Преображенська Вікторія Вікторівна (Виктория 
ПреобРАженская)  

 

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 "Аватара"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спонтанна музика для медитації та релаксації: Первоздание; 
Космическая Рапсодия; Манвантара; Путь, длиною в жизнь; 
Русь; Русы-Бореалы; Моей Украине; Не горюй, моя Русь. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46712  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Преображенська Вікторія Вікторівна (Виктория 
ПреобРАженская)  

 

Повне ім’я 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 "Гімн України - Русі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новий гімн України - Русі в авторській новації вселяє оптимізм 
та переконаність у перемозі нашої страдалиці України - Русі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46713  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Григорашенко Олексій Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "По усовершенствованию 
клиентоориентированной работы с персоналом"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В методичному посібнику представлені данні про методи 
довгого та успішного керівництва персоналом з необхідністю 
відповідального підходу до виконання п'яти основних функцій 
керівника.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46714  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Григорашенко Олексій Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Щодо вдосконалення роботи з 
клієнтами сфери послуг"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В методичному посібнику наведено відомості про методи 
переконливої аргументації та принципи якісної організації 
роботи консультантів сфери послуг, які допомужуть, якісно 
обслуговувати клієнтів, підвищити обсяги продажів товарів і 
послуг. 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46715  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Поручник Анатолій Михайлович, Лук'яненко Дмитро 
Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Типова програма з науки 
"Глобальна економіка" для студентів магістерських програм 
"Галузь знань 0305 "Економіка і підприємство" (Типова 
програма з науки "Глобальна економіка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46716  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шевченко Олена Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 
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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 
"Навчальний посібник "Бренд-менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46717  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Урванцева Світлана Володимирівна  
 

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)  Стаття "Сутність вартості інвестиційного капіталу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано суб'єктний підхід при розгляді поняття 
"вартість інвестиційного капіталу" та визначено найбільш 
важливі аспективикористання дефініції вартість капіталу в 
управлінні фінансами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46718  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Урванцева Світлана Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Нуковий твір "Портфельне інвестування" (розділи 3.3; 8; 9; 
10.1; 10.2)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Системно досліджено оцінювання вартості та дохідності 
основних цінних паперів, суб'єктів портфельного інвестування 
та систему регулювання фондового ринку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46719  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Наливайко Анатолій Петрович, Востряков Олександр 
Володимирович, Гребешкова Олена Миколаївна, Прохорова 
Єлєна 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)  Твір наукового характеру  "Робоча програма з науки 
"Стратегічне управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено мету та завдання науки "Стратегічне 
управління" як невідємної складової підготовки сучасного 
магістра з економіки; розкрито програму науки та наведено 
методичні матеріали для організації та проведення занять.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46720  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тополюк Віталій 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 "VK Box 3.0.1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розважальне програмне забезпечення для зручного 
користування сервісами соціальної мережі vk.com. Основні 
можливості : он-лайн програвач аудіо записів користувача та 
його друзів, спілкування в соціальних мережах у вигляді чату, 
відображення останніх новин соціальної мережі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46721  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кругляк Мирослава Іванівна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Логіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46722  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Козак Вадим Григорович, Токарева Тетяна Олександрівна, 
Богатирьов Ігор Ігоревич  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Бухгалтерський облік для економістів 
АПК (частина 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46723  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванова Наталія Юріївна, Бульбенюк Світлана Степанівна  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Політологія у запитаннях і відповідях"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46724  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Козловська Лариса Степанівна, Колеснікова Ірина Анатоліївна 
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Практична граматика української 
мови для іноземних бакалаврів-економістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46725  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Даниленко Олена Авксентіївна  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Аудит персоналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46726  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чужикова Вікторія Григорівна, Ковальчук Галина 
Олександрівна  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Методика викладання права:: кейси 
для юристів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46727  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гужва Володимир Михайлович  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Мультиагентні системи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46728  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Капуш Алла Володимирівна, Брагинець Олександр Федотович  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Лексико-граматичний тренінг з 
німецької мови (для студентів економічних спеціальностей)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46729  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Терещенко Олег Олександрович, Островська Ольга 
Анатоліївна, Соколова Ольга Борисівна  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Управління фінансовою санацією 
підприємств у схемах і таблицях. Практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46730  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кукоба Володимир Павлович  
 

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 
"Навчальний посібник "Організаційне проектування 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46731  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Денісова Ольга Олександрівна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Автоматизоване проектування 
інформаційних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46732  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Козловська Лариса Степанівна, Терещенко Світлана Іванівна  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Культура мови. Усна наукова 
комунікація: порадник для магістрантів та аспірантів вищих 
навчальних закладів економічного профілю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46733  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вітлінський Вальдемар Володимирович, Скіцько Володимир 
Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 
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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 
"Навчальний посібник "Теорія інтелектуальних систем 
прийняття рішень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46734  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Капуш Алла Володимирівна, Гавриш Михайло Михайлович  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Ділова німецька мова на зразках 
сучасних ЗМІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46735  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Петрашко Людмила 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Навчальний посібник "Європейський проектний 
менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46736  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жарікова Катерина Олександрівна  
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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 "Технологии улучшения психоэмоционального 
состояния туристов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46737  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лисенко 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)  Нуковий твір "Наукова розробка: Оцінка фармакологічної 
активності комплексів німесуліду з глюкозаміну гідрохлоридом, 
хондроїтину сульфатом та диклофенаку натрію з глюкозаміну 
гідрохлоридом, хондроїтину сульфатом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Компелксне застосування диклофенаку натрію з SYSADOA та 
німесуліду з SYSADOA призводить до потенціювання 
фармакологічного ефекту.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46738  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лисенко 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)  Нуковий твір "Нукова розробка: Порівняльний аналіз 
протизапальної активності комплексу німесуліду з SYSADOA в 
експеременті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено порівняльний аналіз протизапальної активності 
комплексу німесуліду з глюкозаміну гідрохлоридом та 
хондроітину сульфатом в експеременті.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46739  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лисенко Ірина Володимирівна, Тер-Вартаньян Семен 
Христофорович, Драганюк Володимир Вікторович, Олійник 
Анатолій Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Наукова розробка: клінічне обгрунтування 
безпеки застосування комплексу препаратів - німесулід, 
глюкозаміну гідрохлорид, хондроітину сульфат"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Клінічно обгрунтовано безпеку застосування комплексної 
фармакотерапії остеоартрозу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46740  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Андрущенко Дмитро Михайлович, Козіна Галина Леонідовна  
 

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 "Захист програмних продуктів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення перешкод порушенню 
авторського та суміжних прав при розробці програмних 
продуктів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46741  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Заболоцький Віктор Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Соборна "Експедиція по місту Козатинє на дорожному 
велосипеді. Операція "Бутилка". Собаче зло. Фараони у 
Козятинє. Золота Козацька Дорожня Церьков Братів 
Заболоцькиїв. Переможна Дванадцята Царська Книжка 
Віктора Васильовича. Начало А є. Комп’ютерна програма на 
знак і число "3" трійко. 173 листів і 200 тисяч гривень."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46742  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Поліщук Євгенія Анатоліївна  
 

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 "Девелоперські компанії на інвестиційному ринку 
України" (розділи: 1.3, 3.1; 3.2; 3.3; 4.2; 6.1; 6.2)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії представлено дослідження діяльності 
девелоперських компаній на інвестиційному ринку; 
проаналізовано фінансове забезпечення девелоперських 
проектів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46743  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Диба Михайло Іванович  
 
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 "Девелоперські компаніяї на інвестиційному 
ринку України" (Розділи: 2.1; 2.3; 4.1; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Досліджений зарубіжний досвід діяльності девелоперських 
компаній та його прийнятність в Україні і проаналізовано стан 
девелоперських компаній на інвестиційному ринку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46744  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Майорова Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Активізація інвестиційного процесу в Україні" 
(розділи: 1; 3,1; 3,3; 3, 4; 3,6)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Системно досліджено сутність та характерні ознаки 
інвестиційного процесу на макро- та мікрорівнях.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46745  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шкурін Ігор 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)  Синопсис ігрового художнього фільму за мотивами історії 
життя І. Сікорського "Игорь Сикорский. Небо и небеса" 
("Стрекоза")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Цей фільм про реінкорнацію ідей Леонардо да Вінчі в 
авіаконструкторі І. Сікорському. В примарах Сікорського вони 
будуть зустрічатись в небі у старому дережаблі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46746  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

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 кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний кіносценарій "ВИКЛИК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Людина залишає свій телефон у кафе. Разом із телефоном вона 
залишає родину, роботу місто. Телефон переходить з рук в руки, 
мандруючи від низів суспільства на "саму гору", оповідаючи 
нам історію свого власника. Він адвокат, він в смерті людини, 
він має вирішити, як жити далі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46747  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Степанюк Катерина Сергіївна  
 

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)  Пісня "Моя мечта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46748  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Омельчук Юрій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Врата небесные"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46749  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бородкіна Ганна Іванівна  
 

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 "Электронный дневник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма являє собою комплекс програмних 
засобів, що включає базу даних та засоби доступу до нех через 
WEB-інтерфейс, та призначена для формування електронного 
класного журналу та щоденника учня.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46750  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Коцупатрий Михайло Миколайович, Безверхий Костянтин 
Вікторович, Ковач Світлана 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 "Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-
підприємців в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано існуючі системи оподаткування суб’єктів 
підприємницької діяльності - фізичних осіб-підприємців та 
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визначено їх переваги і недаліки з точки зору обліку доходів і 
витрат, оподаткування доходів, організації податкової та 
спеціальної звітності.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46751  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Безверхий Костянтин Вікторович, Ковач Світлана 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 "Організація обліку доходів і витрат фізичних осіб-
підприємців на загальній системі оподаткування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 

Анотація   

Висвітлено концептуальні підходи щодо організації обліку 
доходів і витрат фізичних осіб-підприємців на загальній системі 
оподаткування.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46752  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Безверхий Костянтин 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)  Стаття "Порядок створення і функціонування суб’єктів 
підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З’ясовано порядок створення і функціонування суб’єктів 
підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців. 
Виокремлено  особливості їх діяльності у сільському 
господарстві України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46753  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бойко Михайло Федосійович  
 

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 "Мохоподібні степової зони України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії подано відомості про мохоподібні степові зони 
України, які представлені тут 313 видами 126 родів 53 родин 20 
порядків 6 класів 3 відділів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46754  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бойко Михайло Федосійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Чекліст мохоподібних України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У праці подано перелік видів мохоподібних України відповідно 
до сучасної системи.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46755  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Балан Олександр Сергійович, Філиппова Світлана 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)  Твір наукового характеру "Наукова розробка "Модель 
багатофункціонального інформаційно-аналітичного 
забезпечення прийняття інвестиційних рішень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фундаментальна основа майбутнього інструменту прийняття 
інвестиційних рішень, яка доповнить існуючі елементи 
інформаційно-аналітичного забезпечення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46756  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Липовка Віктор Романович, Рубан Олександра Юріївна  
 

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)  Модель фігури скульптурної композиції "Пам'ятник О.Телізі 
та її соратникам" на території меморіального комплексу 
"Бабин Яр" у м. Києві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконана в м'якому матеріалі - глині, розміром 315см, являє 
собою головну фігуру пам'ятника поетесі, громадсько-
політичній діячці О.Телізі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46757  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Долінський Леонід Борисович  
 

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 "Методика рейтингового 
оцінювання для страхових компаній"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір визначає основні принципи та методологічні засади 
присвоєння та оновлення рейтингових оцінок, яких 
дотримується Національне рейтингове агентство при 
визначенні рейтингів позичальників та боргових інструментів 
для страхових компаній.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46758  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Долінський Леонід Борисович  
 

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 "Методика рейтингового 
оцінювання для підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір визначає основні принципи та методологічні засади 
присвоєння та оновлення рейтингових оцінок, яких 
дотримується Національне рейтингове агентство при 
визначенні рейтингів позичальників та боргових інструментів 
підприємств. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46759  
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Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Долінський Леонід Борисович  
 

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 "Методика рейтингового 
оцінювання для комерційних банків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір визначає основні принципи та методологічні засади 
присвоєння та оновлення рейтингових оцінок, яких 
дотримується Національне рейтингове агентство при 
визначенні рейтингів позичальників та боргових інструментів 
для комерційних банків.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46760  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Долінський Леонід Борисович  
 

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 "Методика рейтингового 
оцінювання для фінансових компаній"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір визначає основні принципи та методологічні засади 
присвоєння та оновлення рейтингових оцінок, яких 
дотримується Національне рейтингове агентство при 
визначенні рейтингів позичальників та боргових інструментів 
для фінансових компаній. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46761  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чорний Дмитро Анатолійович  
 

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 "NoSQL документоориентированная БД с SQL 
подобным синтаксисом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46762  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Борщагівський Петро Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Alien-B"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46763  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Боженко Ганна Валеріївна, Крячко Олег 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)  Повість "Карамель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молода жінка приїжає в гості до своєї  рідні на свято, але 
несподівано опиняється у витонченій пастці, що створена її 
двоюрідною сестрою.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46764  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іщенко Віталій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Електронні лекції з дисципліни "Заповідна 
справа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У лекції розглянуто сучасний стан заповідних територій, їх 
класифікація, порядок створення, правовий режим, 
природоохоронний, науковий і рекреаційний потенціал.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46765  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Червяк Петро 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)  Книга "Патологічна анатомія України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46766  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чекаленко Людмила Дмитрівна  
 

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)  Підручник "Зовнішня політика України "   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Людмила Чекаленко. Зовнішня політика 
України (від давніх часів до наших днів): Підручних. - 2 вид. / 
Людмила Дмитрівна Чекаленко. - К.: Кондор, 2011. - 290 с. 12 іл. 

 

 

Анотація   

 У підручнику викладено питання зовнішньої політики України 
від найдавніших часів до сьогодення.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46767  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чекаленко Людмила Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Витоки української дипломатії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чекаленко Людмила Дмитрівна. Витоки 
української дипломатії. Навчальний посібник. -К.: 
Видавництво "LAT & K", 2010. - 340 с. 
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Анотація   

 У навчальнолму посібнику розглядаються історичні етапи 
становлення і розвитку української дипломатії; особлива увага 
приділяється дипломатії сучасної України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46768  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Балоніна Ганна Григоріївна (ИнтерСтенд)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Художественные Наборы стендов из пластика 
для детских садов России"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення для художніх студентів з пластику для оформлення 
дошкільних установ РФ.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46769  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Воробей Олександра Олександрівна (Саша Отрадная, Keep 
Silence)  

 

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 "Интервалы. 2012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46770  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Воробей Олександра Олександрівна (Саша Отрадная, Keep 
Silence)  

 

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 "Свет клином. 2011"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46771  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Воробей Олександра Олександрівна (Саша Отрадная, Keep 
Silence)  

 

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 "Калейдоскоп. 2010"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46772  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Щелчков Владислав Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Arbooz"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ю програма "Arbooz" призначена для купівлі-продажу 
різноманітних товарів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46773  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Давтян Лена Левонівна, Загорій Гліб Володимирович, 
Вороненко Юрій Васильович, Коритнюк Раїса Сергіївна, 
Войтенко Георгій Миколайович, Дроздова Анна Олександрівна, 
Загорій Володимир Антонович, Шматенко Олександр 
Петрович, Руденко Володимир Васильович, Коритнюк Олексій 
Ярославович, Рижов Олексій Анатолійович, Притула Руслан 
Леонідович, Войтенко Антон Георгійович, Власенко Ірина 
Олексіївна, Борисенко Тетяна Анатоліївна, Оліфірова Тетяна 
Федорівна, Тарасенко Вікторія 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)  Книга "Лікарська взаємодія та безпека ліків"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До книги у війшли матеріали щодо фармаконадзору в Україні 
та види ліків лікарської взаємодії та їх безпеки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46774  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  ANA BASTON (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 "Кома"   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46775  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  ANA BASTON (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 "Ты не найдешь лучше"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46776  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бессарабов Євгеній 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 "AELITA PSA Business Suite" 
("AELITA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "AELITA PSA Business Suite" є 
спеціалізованим програмним рішенням для 
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компаній/організацій сфери професійних послуг і проектних 
організацій/компаній.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46777  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Альошечкін Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Синевир - 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Екранізація українських народних легенд.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46778  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Златкова Неллі Леонідівна  
 

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 "Под Покровом Матери Божьей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46779  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапуров Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція розвитку легальних кластерних 
інтеграційно-асоціативних процесів в машинобудівному 
комплексі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована концепція розвитку легальних кластерних 
інтеграційно-асоціативних процесів в машинобудівному 
комплексі дає можливість: розвивати латентні (неформальні) 
об'єднання підприємств та перетворити їх у формальні 
об'єднання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46780  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапуров Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика пелюсткової динаміки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика пелюсткової динаміки є сучасною методикою оцінки 
латентних тенденцій та фази розбалансованості 
машинобудівного підприємства. Методика дає можливість: 
визначити господарський стан та фазу розбалансованості 
підприємства, латентні тенденції показників до пелюсткової 
діаграми, відсоток розбалансованості, відповідальності або 
сконцентрованості.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46781  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапуров Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика виявлення латентних процесів на 
машинобудівних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Процес антикризового менеджменту латентних процесів є 
актуальним питанням в сучасному ринковому середовищі. 
Антикризовий латентний менеджмент, як новий науковий 
напрям, дає змогу  визначити процеси антикризового 
управління конкурентоспроможністю підприємств.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46782  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапуров Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель прогнозування груп проблем 
машинобудівного підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена модель дає можливість визначити групу проблем, 
яка впливає на стабільність функціонування суб'єкта 
господарювання.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46783  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Белоусов Юрій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "КВАНТОВОЕ НАЧАЛО НАТУРАЛЬНОЙ 
НАНОФИЗИКИ ХХІ ВЕКА ОТ МАСШТАБНОЙ J±n - 
ЭНЕРГИИ (РЯД ОТКРЫТИЙ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виходячи з абсолютного Бі - принципу діяльності Ю.В. 
Белоусова, розрахунком визначається маса носія космічної 
енергії - водню, а також квантові структури його ізотопів і 
життєдайної води.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46784  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Володарець Микита Віталійович, Білецький Юрій Віталійович, 
Золотухін Ігор Віталійович, Камчатний Олександр 
Валерійович, Кривошея Юрій Володимирович, Тартаковський 
Едуард Давидович, Фалендиш Анатолій Петрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель розрахунку параметрів 
системи технічного обслуговування і ремонту локомотивів (The 
model for calculating the parameters of the system maintenance and 
repair of locomotives)" ("RP_SORL.exe")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Модель розрахунку параметрів 
системи технічного обслуговування і ремонту локомотивів" 
призначена для визначення параметрів системи проведення 
технічних обслуговувань і поточних ремонтів локомативів. Її 
використання дозволить швидко розраховувати для 
локомотивного депо відповідні параметри зміні якісного і 
кількісного складу локомотивів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46785  
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Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Василенко Віктор Сергійович (WWS)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державне підприємство "Український науково-дослідний 
інститут вагонобудування" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "WideBrakeTest"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для використання при 
проведенні стаціонарних та поїзних гальмівних випробувань 
рухомого складу залізниці та метрополітену.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46786  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ігнатенко Ірина 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 "Збірка картин Ірини 
Ігнатенко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Збірка картин Ірини 
Ігнатенко". До збірки включено 27 картин.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46787  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шубравська Олена Василівна, Пасхавер Борис Йосипович, 
Молдаван Любов Василівна, Крисанов Дмитро Федосович, 
Ганначенко Світлана Леонідівна, Прокопенко Катерина 
Олексіївна, Удова Людмила Олегівна, Кравчук Сергій 
Васильович, Дідковська Людмила Іванівна, Скрипниченко 
Віталій Владиславович, Ринденко Наталія Анатоліївна, Івасько 
Інна Михайлівна, Волков Станіслав Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Інноваційні трансформації світової агросфери і перспективи 
національного аграрного сектора"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснена порівняльна теоретико-методологічна оцінка 
агроінноваційного розвитку в Україні і світі, ідентифіковані 
напрями, характер й економічні наслідки впливу глобальних 
трансформацій агросфери на вітчизняний агропродовольчий 
розвиток.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46788  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ткаченко Аліса Володимирівна  
 

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 "Персонаж "Чумной доктор" ("Чумной доктор")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46789  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Степаненко Віталій 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)  Графічне зображення "NATIONAL AVIATION UNIVERSITY 
1933"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення "NATIONAL AVIATION UNIVERSITY 
1933" відображає сутність сучасного університету. Літак 
направлений в гору показує, що ми завжди прагнемо висот, а 
коло, в якому він заклюлений, символізує те, що ми завжди в 
колі наших друзів, лінії це наші мрії, які нас підтримують.     

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46790  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чорна Ганна Володимирівна  
 

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)  Практичний твір "Авторский курс "Экспресс-Карьера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Російський навчальний курс для початківців і потенційних 
працівників сфери мережевого (багаторівневого) маркетенгу 
(MLM) під назвою "Авторський курс "Экспресс-Карьера"  
призначений як для популяризації MLM взагалі, так і для 
навчання маркетологів-початківців сфери MLM, у його 
застосуванні з продажу косметики.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46791  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мельник Віталій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "ЧелоВечность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір являє собою збірник музичних творів з текстом, до 
складу якого входять композиції.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46792  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бабич Оксана 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)  Літературний твір "Путь к мастерству"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей підручник призначений для музичних шкіл та 
шанувальників гітарної музики. Тут надані необхідні знання 
для початкових гітаристів, та неюбхідний теоретичний 
матеріал. Усі п'єси в цьому підручнику написані Бабич О.Ю. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46793  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Романюк Сергій Михайлович  
 

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)  Збірник творів "не Путевые записки таксиста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір являє собою збірник віршів про політику, День 
Перемоги, Афганську війну та інші.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46794  
 

Дата реєстрації авторського права  14.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ластенко Олександр Вікторович, Бурбело Микита Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема "Підкова-Серце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва емблема "Підкова-Серце" являє 
собою стилізоване зображення підкови, що виконане у формі 
серця. Підкова символізує козацьке минуле україни, віру у 
щастя і вдачу у майбутньому, а серце - любов. Разом є виразом 
любові та віри у щастя та удачу України.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46795  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Данилова Христина Вікторівна, Сиволап Олексій Ігорович  
 

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 короткометражного фільму "Давай не сьогодні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дідусь Льоша та бабуся Христя вирішили померти в один день. 
Та в старого постійно знаходяться причини аби відкласти цю 
подію. Стає зрозуміло в голові діда зріє якись план. Старому 
доведеться піти на відчайдушні вчинки, аби втілити задумане в 
життя та переконати бабцю відкласти день спільної смерті.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46796  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Самохвалов Михайло Віталійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телевізійного проекту "Украина рулит!" ("Украина 
рулит")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46797  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Самохвалов Михайло Віталійович  
 

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 телевізійного проекту "Тачки" ("Тачки")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46798  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Барей Олександр Іванович  
 

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 "Полет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень 2011-2012 років 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46799  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Максимчук Анастасія Ігорівна  
 

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)  Літературний кіносценарій короткометражного фільму 
"Ніжність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія про те, що ніжність живе в одному "флаконі" з 
жорстокістю; і "флаконом" цим є людина. Головні герої - 
молода пара. Вони щасливі та безтурботні. Та раптом дівчина 
попадає в ситуацію, в якій щоб врятувати життя своєму 
коханому їй необхідно піти на вбивство.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46800  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Устянич Євген 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)  Наукова книга "Золотий логарифм і його застосування. Еліпс і 
рівняння його довжини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На основі золотого логарифма виведено загальні рівняння  для 
визначення чисел послідовності Фібоначчі, вичначення чисел 
модулора Ле Корбюзьє та для розробки системи розмірних рядів 
геометрії двоопуклих таблеток.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46801  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономарьова Марія Володимирівна, Бровченко Леся 
Миколаївна  

 

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 кіносценарій короткометражного фільму 
"Клієнтка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія про стосунки матері-одиначки та її 24-річного сина.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46802  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мовчан Борис Олексійович, Яковчук Костянтин 
Ювеналійович, Барсков Віталій Олександрович, Ольховський 
Валерій Леонідович  



 

 
509

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Опис електронно-
променевої установки типу УЕ-207С (UE-207S) з комплектом 
креслень, необхідних для виготовлення та складання її 
механічних компонентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46803  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гамза Микола Миколайович, Гамза Ірина Олексіївна  
 

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 "Профессиональный маникюр и педикюр. 
Учебное пособие"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відноситься до навчальної літератури з манікюру і 
педікюру.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46804  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гамза Микола Миколайович, Гамза Ірина Олексіївна  
 

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 "Парикмахерское искусство. Учебник для 
начинающих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відноситься до навчальної літератури з парикмахерського 
мистецтва.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46805  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жеребець Олександр Михайлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Версія Б"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46806  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жеребець Олександр Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Волан Р"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46807  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жеребець Олександр Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Волан П"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46808  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Панченко Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Капля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46809  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Озерчук Ігор Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Еліпс Р01"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46810  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Андросюк Євген Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Елемент К"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46811  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Озерчук Ігор Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Еліпс Р00"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46812  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Андросюк Євген Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Елемент Р"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46813  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жеребець Олександр Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Версія В"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46814  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жеребець Олександр Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Версія А"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46815  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Франков Олександр Сергійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Валет Р"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46816  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Франков Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Валет П"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46817  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономаренко Сергій Платонович, Гусар Віталій Григорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство Міжвідомчий науково-технологічний 
центр "АГРОБІОТЕХ" Національної академії наук України та 
Міністерства освіти і науки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методологія та ефективність застосування 
регуляторів росту рослин в агропромисловому виробництві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На основі результатів багаторічних досліджень наведено 
методологічні підходи, які стосуються створення , технології 
виготовлення, польових досліджень, оцінки ефективності 
застосування сучасних регуляторів росту рослин в 
агропромисловому виробництві та інформаційно-
маркетингових заходів з просування їх на ринок.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46818  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Латик Мирослав Іванович, Легкий Вадим Леонідович, Яковлєв  
Андрій Ігорович, Захарова Євгенія Андріївна  
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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 "Город которого нет" (перша серія 
документального циклу)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Соціальний багатосерійний цикл програм про життя людей, що 
сидять у колоніях.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46819  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Осадчук 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)  Стаття "Валовий регіональний продукт та його взаємозв'язок з 
доходами і видатками бюджетів регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46820  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Резнік Надія Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка та організація інноваційної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46821  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Резнік Надія Петрівна  
 

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)  Монографія "Організаційно-економічний механізм 
інвестування АПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46822  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Резнік Надія 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 підручник "Економіка підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46823  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Резнік Надія Петрівна, Музиченко Анатолій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Агропромисловий комплекс: стан та особливості 
інвестиційної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46824  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Міщук Ольга 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)  Стаття "Принципи партнерства держави і приватного капіталу 
у формуванні інноваційної моделі економічного розвитку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46825  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ковальчук Таміла 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)  Стаття "Становлення загальної теорії власності як методології 
пізнання економічної сутності інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46826  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Осадченко 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)  Навчальний посібник "Щоденник класного керівника"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46827  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чвертко Людмила 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)  Стаття "Сучасні тенденції попиту і пропозиції на ринку праці 
Черкаської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46828  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Комар Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Теоретичне та емпіричне дослідження впливу інфляції 
на економічне зростання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46829  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Митяй 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 "Проектний аналіз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46830  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ткаченко Олена Анатоліївна, Музиченко Анатолій Степанович 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи туризмознавства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46831  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пєсков Дмитро Олександрович  
 

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 "Програмний комплекс " Оріон 5м"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс "Оріон 5м", складається з трьох 
програм.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46832  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Прохорова Інесса Антонівна  
 

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 "Персональный "компьютер" - 
путеводная звезда жизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46833  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Власова Інна 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)  Стаття "Іноваційна, складова конкурентоспроможності 
економіки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46834  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Юркевич Оксана Миколаївна, Шевченко Ольга Георгіївна  
 

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)  Навчальний посібник "Портфельне інвестування: збірник 
тренінгових завдань; навчально-методичний комплекс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46835  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мельник Людмила Михайлівна, Кизимчук Олена 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 "Проектування параметрів та 
деформаційних властивостей кулірного еластичного 
трикотажу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма містить базу математичних регресійних моделей 
залежності параметрів та деформаційних характеристик 
еластичного трикотажу від технологічних параметрів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46836  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Переверзєва Наталія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Конотопська відьма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музична комедія "Конотопська відьма". Дії відбуваються поза 
часом. Ідеальне суспільство, суспільство до якого ми прагнемо, 
відображене у цьому творі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46837  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галиця Ігор Олександрович, Парубець Олег Валентинович, 
Галиця Олександр Сисойович, Мельник  Ірина Леонідівна  

 

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 "Наукова розробка "Новые подходы к 
организации туристического бизнеса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46838  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Арова Зоя Дамирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одеколон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46839  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чумак Світлана Олександрівна, Будрейко 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)  Опис "Спосіб удосконалення інсулінотерапії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб удосконалення інсулінотерапії, який здійснюється 
шляхом ультразвукового дослідження з метою визначення 
характеру ліпюдистрофій і проведення адекватної терапії.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46840  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Абубакіров Денис Тахірович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Гра-тренінг "Solo Sriptura"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складений твір "Гра-тренінг "Solo Sriptura" відкриває 
можливість вивчити важливі біблійні тексти Нового Завіту (ч.-
1), Старого Завіту (ч.-2) і обітований Старий Завіт і Новий Завіт 
у цікавій та систематизованій формі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46841  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кондратенко Костянтин Ігоревич, Ляшенко Олена Вікторівна, 
Семенов Сергій Борисович, Желем Олег Калістратович, Бондар 
Ольга Володимирівна, Крутько Валерій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Хартеп" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт " Програмне забезпечення 
"Автоматизована система оповіщення чергового по переїзду 
про наближення/проходження поїзда АС "Навігація і 
управління - РБ (П)" ("Програмне забезпечення АС НІУ-РБ 
(П)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення "Автоматизована система оповіщення 
чергового по переїзду про наближення/проходження поїзда є 
підсистемою загальної автоматизованої системи "Навігація та 
управління" і призначена для підвищення безпеки руху шляхом 
автоматичного попередження чергового про наближення до 
переїзду рухомого складу, відображення на екрані монітора 
дислокації і розрахункового часу проходу поїзда. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46842  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кондратенко Костянтин Ігоревич, Ляшенко Олена Вікторівна, 
Семенов Сергій Борисович, Желем Олег Калістратович, Бондар 
Ольга Володимирівна, Крутько Валерій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Хартеп" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмне забезпечення "Навігаційна 
система оповіщення працівників залізниці, що виконують 
роботи на перегонах і залізничих станціях (ремонтних бригад, 
бригад дефектоскопних візків, машиністів, та ін.) про 
наближення рухомого складу АС "Навігація і управління -РБ" 
("Програмне забезпечення АС НІУ-РБ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Навігаційна система АС НІУ - РЮ є підсистемаою загальної 
автоматизованої системи "Навігація та управління" і 
призначена для реалізації сучасних принципів із  забезпечення 
безпеки робітників колійного господарства, або інших 
працівників залізниці, що виконують роботи на перегонах і 
залізничних станціях.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46843  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Храмов Вадим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-портал для розрахунку складних 
задач у мережі грід "CrimeaEcoGrid"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є комп'ютерною програмою для розрахунку на 
обчислювальних кластерах в Грід-інфраструктурі складних 
моделей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46844  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Заміховський Леонід Михайлович, Шаповал Олександр 
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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
визначення тріщинуватості гірської породи при бурінні 
свердловин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику визначення тріщинуватості гірської 
породи при бурінні свердловин на основі класифікації 
геологічного розрізу свердловин за складом гірських порід 
шляхом виділення інтервалів, однорідних за ступенем 
тріщинуватості.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46845  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горбовець Анатолій Володимирович, Євзеров Ісаак 
Данилович, Марченко Дмитро Володимирович, Гераймович 
Юрій Дмитрович  
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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 "VEGA" версія 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 

Анотація   

Програма призначена для створення розрахункових схем 
будівельних і машинобудівних конструкцій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46846  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Єліна Тетяна Вікторівна, Галавська Людмила Євгенівна  
 

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 "Тривимірна геометрична 
модель"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для тривалої візуалізації та тривимірного геометричного 
моделювання структури кулірного трикотажу встановлено 
теоретичні залежності, що дозволяють відтворити просторову 
конфігурацію нитки у тривимірному просторі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46847  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Галавська Людмила Євгенівна, Боброва Світлана 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 "Оптимізація показників якості 
інтегрованого двошарового кулірного трикотажу для 
виготовлення функціональної білизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє в автоматичному режимі оптимізувати 
процес вироблення інтегрованого двошарового кулірного 
трикотажу для виготовлення функціональної білизни з 
заданими показниками якості.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46848  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бамбізо (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Две половинки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46849  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

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  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Пока моргают на дорогах..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46850  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Томашпольський Дмитро Львович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного документального фільму "Лариса 
Кадочникова. Автопортрет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46851  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Томашпольський Дмитро Львович  
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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)  Кіносценарій "Моя бабушка Фани Каплан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46852  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Марунич Іван Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Друга збірка авторських пісень Івана 
Марунича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшло 14 творів, написані автором у період з 2011-
2012 роках - записи пісень в акустичному виконанні під 
акомпанемент гітари.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46853  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом (збірка малюнків з текстом) "Священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою в Иисуса 
Христа. The holy scriptures, which are able to make thee wise unto 
salvation through faith which is in Jesus Christ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46854  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Оксьон Валентина Іванівна  
 
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 ескізів оздоблення мозаїкою входу до школи "Подарунок 
- Києву - Єдність і радість життя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Композиція складається з 5 взаємопов'язаних частин: 1. 
"Розвиток" -  орнамент із світів; 2. "Пращури людства" - план 
тварин, птахів, рослин; 3. "Душа Києва" - Істина, Добро, Краса 
та Гармонія; 4. "Народження мрії" - ідеї Життя Людини; 5. 
"Птахи щастя" - Радість відкриття та дослідження Світу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46855  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапіро Вячеслав Ілліч  
 

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 твір "Правила игр "Театр V", "Арт Дискурс""   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір "Правила игр "Театр V", "Арт Дискурс", що 
містить інформацію про правила гри "Театр V" та "Арт 
Дискурс".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46856  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шапіро Вячеслав Ілліч  
 

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 "Vislinsky games"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Vislinsky games", яка 
використовується для онлайн гри на сайті www.vislinsky.com 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46857  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Андрєєва Реґіна Ігорівна, Леонова Валентина Авксентіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика навчання вправам з обручем 
на початковому етапі підготовки юних спортсменок з художньої 
гімнастики: Методичний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі експериментальних даних викладено методику 
навчання вправам з обручем. Розкрито біомеханічне 
обґрунтування методики за допомогою авторського прибору 
"АРІ-1". Посібник розрахований на тренерів ДЮСШ і фахівців 
з художньої гімнастики.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46858  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Брагіна Тетяна Ігорівна, Табунщик Галина Володимирівна  
 

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 "Бібліотека методів тестування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для тестування взаємодії клієнта з 
Єдиною державною електронною базою освіти.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46859  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шамрай Яна Геннадіївна (ЯСЯ МІНОЧКІНА, ЯСЯ 
МИНОЧКИНА, YASYA MINOCHKINA)  

 

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 
"YASYA MINOCHKINA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46860  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Михайлицький Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Нагородна скульптура "Гордість країни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою символ національної премії "Гордість країни" 
проекту фонду Віктора Пінчука. Символом України завжди 
була жінка. Скульптурний образ, легкий і спрямований угору, 
уособлює надію на віру у майбутнє. Сонце в руках жінки - це 
тепло і світло, що їх хороші люди несуть у світ.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46861  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пястук Оксана Володимирівна, Бондар Катерина Іванівна, 
Грисевич Євген Олегович  

 

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 "Розроблення технологічної 
послідовності виготовлення жіночої спідниці костюмного 
асортименту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розроблення  технологічної 
послідовності виготовлення жіночої спідниці костюмного 
асортименту в автоматизованому режимі шляхом наповнення 
складальних одиниць технічного ескізу виробу, який 
проектується, модельно-конструктивними елементами, що 
оптимізує роботу технолога швейного виробництва.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46862  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кабак Олександра 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)  Повість "Дина, Дуся и ..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новоспечена студентка Дуся закохується в дорослого 
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одруженого чоловіка. Дуся мріє про молжливість просто бути 
поряд з коханим і перетворюється на маленьку непомітну фею, 
яка мешкає серед порожніх бляшанок на кухні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46863  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Котлярова Маріанна Володимирівна (Малюта)  
 

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 "История Мистера Пчиха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В казці описується історія одного кошеня, котрий з холодного 
осіннього базару зміг потрапити на двір до господині 
Бернедетти, щоб врятувати сімейство гусей. Після втечі зі 
двору, друзі оселяються в лісі, де кошеня сильно занедужує і 
хворіє.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46864  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Северіна Світлана Миколаївна  
 

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 "Рожеві порічки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музично-драматична історія, де ми обираємо - нас обирають. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46865  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шуп'як Роман Романович (Роман Скорпіон)  
 

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 "Історія кохання" ("История любви")   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46866  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

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 "КОЗАК НА ХРЕСТІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46867  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

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 "БАНДЕРІВСЬКА СОРОЧКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46868  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Максименко Інна 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)  Роман "ТеоАмадея"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про бідного художника Тео (Тевчука Едуарда Олеговича), який 
шукав собі музу, яка надихнула би його на створення шедевру, 
та молоду журналістку столичної газети  Аріку, яка мріяла 
вполювати собі мільйонера, а натомість зустріла художника 
який заполонив її життя та непомітно потрапив у її серце.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46869  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Цодікова Ліана Йосипівна  
 

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 театралізованих сценаріїв для дітей та юнацтва "Страна 
волшебных превращений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка театралізованих сценаріїв для дітей та юнацтва "Страна 
волшебных превращений", яка включає в себе сценарій 
спектаклів.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46870  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Городинська Інна Володимирівна, Степанюк Світлана 
Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Фізкультурно-оздоровча 
робота в загальноосвітній школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичному посібнику надано рекомендації з профілактики 
та корецької відхилень у стані здоров''я учнів, з організації 
занять оздоровчою фізичною культурою.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46871  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Степанюк Світлана Іванівна, Стрикаленко Євген 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)  Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни 
"Історія фізичної культури" модуль "Міжнародний спортивний 
та олімпійський рух"  (для студентів денної та заочної форми  
навчання факультету фізичного виховання та спорту, вчителів 
фізичної культури)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі проаналізовано та узагальнено  історію 
олімпійського руху Херсонщині. Для студентів денної та заочної 
форми навчання факультету фізичного виховання та спорту, 
вчителів фізичної культури.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46872  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Висоцький Анатолій 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 наукового характеру та філософського змісту 
"Тлумачення поняття "Суть"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тлумачення поняття "Суть" додається шрифт тексту на мові 
оригіналу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46873  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Щеваєв Сергій Миколайович (Живаев)  
 

Повне ім’я або 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 "Общая формула вечной жизни" ("Общая 
формула вечной жизни")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46874  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Удалін Сергій Вікторович (Udalin Project)  
 

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 "Eyes of sky"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46875  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Удалін Сергій Вікторович (Udalin Project)  
 

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"Hypnosis"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46876  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Березюк Олег Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп''ютерна програма "Планування експерименту"  
("PlanExp")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє формувати матрицю планування та 
обробляти результати як повного так і дробового 
багатофакторного експерименту з побудовою лінійних та 
квадратичних регресійних моделей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46877  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Соєнко Євген Герандійович (Ujin)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Dark"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка балад, що складається з семи умовно самостійних 
пісенно-музичних творів лірико-філософського змісту.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46878  
 

Дата реєстрації авторського права  21.12.2012  
 

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)  Збірка музичних творів з текстом "Співа душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка музичних творів з текстом "Співа душа" - сучасна, 
наповнена життєвою буденністю збірка, складається з декількох 
музичних творів з текстом, створена для популяризації 
української культури та мистецтва, популяризації української 
пісні, обрядів побуту народу, підвищення виконавської 
майстерності творчого колективу, колориту та побуту 
українського села.     

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46879  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Демиденко Надія Павлівна  
 

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)  Літературний  письмовий твір "Introductory Maritime English 
Course: Student's Book" ("IMEC: SB")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46880  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Демиденко Надія Павлівна  
 

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)  Літературний  письмовий твір "Introductory Maritime English: 
Workbook" ("IMEC: WB")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46881  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Райданова Ольга Костянтинівна (Конвалія), Яцишин Вячеслав 
Євгенович (Струмок)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій художнього пригодницького фільму за жанром - 
фентезі "ШАМБАРІ РАТРІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46882  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Антонюк Лариса Леонтіївна, Сацик 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)  Стаття "Організація та зміст аудиторної роботи в 
дослідницьких університетах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46883  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жигайло Олег Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір, літературний 
письмовий твір (поезія)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Весь мир у ног"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46884  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Жигайло Оксана Володимирівна (Ксенія Дубравіна)  
 

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 "Исцеление души и тела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46885  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кирилова Олена Олександрівна, Бєляєва Олена Еріківна  
 

Повне ім’я або 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 "Тревожный ребёнок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга для батьків тривожної дитини, в якій поради психолога 
дають змогу пережити тривогу та страх, подолати проблеми 
адаптації, виростити сміливу людину.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46886  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Висоцький Анатолій 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 наукового характеру "Методология анализа психологии 
психологов от А.И. Высоцкого, является неотемлемой частью 
(содержанием) статуэтки - "Символ Благополучия"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методологія аналізу психології психологів додається, шрифт 
тексту на мові оригіналу.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46887  
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Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гресь Марк 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 художнього фільму "ВАРИАНТ МАРКОНИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46888  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кияшко Олег Миколайович, Марков Іван Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система відстеження 
обігу лікарських засобів з використанням маркування та 
кодифікації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ОДС: педагогічне оцінювання рівнів 
сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 
фізичної культури в процесі вивчення природничо-наукових 
дисциплін"  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46889  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кирилова Олена Олександрівна, Бєляєва Олена Еріківна  
 

Повне ім’я або 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 "Гиперактивный ребёнок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга для батьків гіперактивної дитини містить поради 
дитячого психолога, які дадуть змогу виховати повноцінну 
особистість.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46890  
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Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Царенко Юрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АВІ БРАЗЕРС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Звездный гараж" (1-5 серії)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ведучий, стильний і енергійний хлопець, проводить огляд 
гаража і автомобіля персони. Героями можуть бути, як зірки 
шоу-бізнесу, так і політики, спортсмени, дизайнери, моделі і т. д. 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46891  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Могильний Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Легенда про 
Святогора" ("Святогор")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46892  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Загорій Гліб Володимирович, Пономаренко Микола 
Семенович, Чертков Юрій Ігоревич  

 

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 "Аптечная машина продаж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Присвячена актуальній проблемі психосоціальній підготовці 
взаємовідносин-лікар-провізор-пацієнт. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46893  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кащенко Станіслав Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Драматичний твір "В поисках любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46894  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванченко Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА 
ТРАНСАТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмне забезпечення "GUARDSAT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення "GUARDSAT" пропонує надійний 
захист і значні можливості у використанні та налаштуванні 
продукту для моніторингу обєктів централізованого 
спостереження, з веденням бази даних за оперативними 
подіями, картками об’єктів, відповідальними особами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46895  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ященко Сергій 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 "Логотип "Pod Kluch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образатворчого мистецтва являє собою комбінований 
оригінальний знак у кольорі, що складається зі словесної та 
зображувальної частини. Словестна частина знака являє собою 
оригінальне фантазійне позначення "Pod Kluch"  відображене 
літерами латинської абетки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46896  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лешин Микола 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)  Літературно письмовий твір "Способ похудения для тех, у кого 
нарушен обмен веществ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний літературний письмовий твір створений для людей, у 
яких порушений обмін речовин і які хочуть схуднути, без 
застосування при цьому медикаментів, фізичних навантежень і 
голодування.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46897  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Яловець Андрій Леонідович, Кондращенко Володимир Якович, 
Арістов Василь Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут програмних систем Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма - "Мультиагентна система "Навігація", 
версія 2.0" ("МАС Навігація 2.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

МАС Навігація 2.0 призначена для моделювання поведінки 
множини реактивних агентів в складному динамічному 
середовищі. Під динамічним середовищем умовно розуміється 
ділянка морського кордону, в межах якої протидіють два класи 
кораблів: кораблі-порушники (агенти-утікачі) та кораблі 
берегової охорони (агенти-переслідувачі).   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46898  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корнієнко Валентина Іванівна (Валія Киян), Смаж Єжи 
Станіславович (Юра Лоцький)  

 

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)  Роман "Віртуальний Іван"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман "Віртуальний Іван" - це продовження розповіді про 
Мовчуна й Іленту. Вони пишуть книгу про секс, в співпраці 
зіткнулися з проблемою. Мовчун не допускає втручання жінки 
в особисте.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46899  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Корнієнко Валентина Іванівна (Валія Киян), Смаж Єжи 
Станіславович (Юра Лоцький)  

 

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)  Роман "Правда про секс. Ілентина "   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46900  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зінченко Олена Василівна, Фомін Валерій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень до художнього двосерійного фільму "Завет 
Токугава Цунаёси или очём грустит бродяча собака"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музикальне супроводження до фільму включає слова і музику 
до пісень: 1 "о чём грустит бродячая собака"; 2. "По млечному 
пути"; 3. "Святая Любовь"; 4. "Млечный путь"; 5. Музичний 
франмент "Современные вариации на тему японской музыки".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46901  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Зінченко Олена Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книга "Серия: КОМПЬЮТЕРНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ 
БОЛЬШИХ ЧАЙНИКОВ И МАЛЕНЬКИХ 
ЭЛЕКТРОЧАЙНИКОВ. Приключения Любознайки и его 
друзей. Сказка третья: "Уроки дядюшки ГУГЛА. Путешествие 
по Интернету" ("Приключения Любознайки. Сказка третья: 
"Уроки дядюшки ГУГЛА. Путешествие по Интернету")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

Педагогічна, навчальна казка про пригоди комп'ютерних 
героїв: музичного файла Ноткіна, фотофайла Фоткіна і Файла - 
Електронної Таблиці. У третій казці описується забавна історія 
знайомства файлів з Пошукачем Гуглом який навчає їх 
правилам пошуку інформвції в Інтернеті, роботи в соціальних 
мережах і відправлення електронної пошти.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46902  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Трякін Микита 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)  Сценарій телеперадачі "Звездная Няня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Передача про відносини дитини з "зірковою" нянею під час 
відсутності батьків. Побудова взаємовідносин між дітьми і 
батьками та дорослими.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46903  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Березовський 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)  Музичний твір "Il pleure dans mon coeur"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46904  
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Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Березовський Олег Миколайович (BON)  
 

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 "Проникая в твой дом..."   
 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46905  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Березовський 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)  Музичний твір "Рок-потіха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46906  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рощін Георгій Георгійович, Новіков Федір Микитович, Гур'єв 
Сергій Омелянович, Кузьмін Валерій Юрійович, Черкашин 
Віталій Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Нуковий твір "Ситуаційні схеми розгортання мобільних 
медичних формувань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведені схеми розгортання мобільного госпіталю дозволяють 
виконувати функції за призначенням в зоні надзвичайної 
ситуації у повному обсязі: функції первинної ланки 
(сортування, амбулаторне лікування, денний стаціонар), 
обстеження, надання невідкладної медичної допомоги, 
оперативні втручання, стаціонарне лікування, евакуація за 
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межі зони надзвичайні ситуації, відрізняються одна від одної за 
формою зовнішнього та за кількістю функціональних модулів 
(наметів), але за інфраструктурним змістом всіх схеми 
розгортання - ідентичні. 
    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46907  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дубенко Крістіна Сергіївна, Дубенко Юлія Миколаївна, 
Дубенко Сергій Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Race-Rifle"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головний герой даного кіносценарію, автогонщик Олексій, за 
збігом обставин опиняється в центрі профілактики боротьби із 
СНІД, де випадково знайомиться з головною героїнею Надею, 
яка знаходиться там на лікуванні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46908  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кот Олег Степанович (Olaf Kot)  
 

Повне ім’я або 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 монографія "Тотем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукова-дослідницька монографія "Тотем". Розгляд учення 
Дарвіна та численні суперечності дарвінізму.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46909  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Василенко Віктор Сергійович (WWS)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-дослідний 
інститут вагонобудування" 

 

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 "DynamicBrake"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання при 
проведенні поїзних гальмівних випробувань рухомого складу 
залізниці та метрополітену з метою визначення гальмівного 
шляху та початкової швидкості в момент початку гальмування 
дослідного зразка рухомого складу, а також аналізу роботи 
протиюзного пристрою за його наявності.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46910  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бориславський Борис Євгенович, Бориславський Анатолій 
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 "Программа контроля распределения 
газового потока над уровнем засыпи в доменной печи "Linsight"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма контролю розподілу газового потоку над рівнем 
засипі в доменній печі призначена для контролю і візуалізації 
розподілу газового потоку над рівнем засипів в доменній печі.З 
усіх процесів, що протікають в доменій печі, визначальним є 
процес газодинаміки.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46911  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Харченко Аліна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Информированное согласие 
№__"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформована згода (ІЗ) розроблена для лікарів-практиків як 
документ врегулювання біоетичних та правових питань між 
паціентом та лікарем. ІЗ включає протокол тренінгу, який 
відображає персональні дані пацієнта, календарний план: 
тривалість та індивідуальність сеансів, інструкцію проведення, 
подальші рекомендації лікаря.     

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46912  
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Дата реєстрації авторського права  24.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Іванов Олександр Валерійович, Савчук Сергій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, 
фотографічний твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Удивительный мир коралловых рифов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі "Удивительний мир коралловых рифов" описана 
історія вивчення коралових рифів. У книзі описані викопні 
рифи, географія поширення коралових рифів, будова коралів, 
екологія коралових рифів, описані небезпечні морські тварин, 
життя й смерть коралів, мешканці рифа в акваріумі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46913  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Березовський Олег Миколайович (BON)  
 

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 "Вечір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір виконується з віршів Т.Г. Шевченка "Вечір".  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46914  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тичина Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман-фентезі "Дьявол во плоти" ("Дьявол во плоти")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46915  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Штефан Інна Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Соблазненные светом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46916  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Голод Альона Сергіївна, Давтян Лєна Левонівна, Громовик 
Богдан 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 "Функціональне моделювання виробничого 
процесу аптеки, що має ліцензію на виготовлення лікарських 
засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Функціональні моделі виробничого процесу аптеки, що має 
ліцензію на виготовлення експерементальних лікарських 
засобів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46917  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Махов Василь 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 "Днепропетровский вальс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46918  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Свиридов Андрій Сергійович, Катіон Едуард Олександрович, 
Орехов Олександр Олександрович, Орехова Анастасія 
Олександрівна, Харченко В'ячеслав 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 "Evolution of software quality"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

 

Анотація   

Функціональним призначенням системи є надання 
користувачеві  можливостей зручного зберігання інформації 
про якість програмного забезпечення (ПЗ).  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46919  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Юречко Ярослав 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 "SDC Verifier"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання інженерних перевірок та 
генерацій розрахункових звітів за рахунками, виконаними за 
допомогою програми "Femap". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46920  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Підгорна Наталія Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты слышишь, мама?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заявлений твір є соціальним проектом на тему "Внутрішній 
стан дітей-сиріт". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46921  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сандул Євгеній Олександрович, Крупник Віталій 
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 "Аутентифікація користувачів до бази 
даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє проводити аутентифікацію 
користувачів до бази даних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46922  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кожевнікова Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поетичних творів "Мой путь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає в себе поетичні твори "Мой путь", "Образ 
твой", "Отцы", "Победный  май". Твори можуть виконуватися 
як вірші, або бути покладені на музику.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46923  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Висоцький Анатолій 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 наукового характеру та філософського змісту 
"Толкование понятия "Мудрость" от Высоцького А.И. 
Толкование ограничено целью создания и соблюдения 
гармонии форм скульптуры"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

Тлумачення поняття "Мудрість" додається, шрифт тексту на 
мові оригіналу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46924  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Харченко-Баранецька Людмила 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)  Навчальний посібник "Основні аспекти веслувального спорту"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладені основні аспекти 
веслувального спорту. Посібник включає історичний аспект 
розвитку веслувального спорту, сучасні правила і основи 
організації змагань з академічного веслування і веслування на 
байдарках і каное, розглядаються основм техніки і методики 
навчання у веслувальному спорті, методика розвитку фізичних 
якостей спортсменів - веслувальників, основи управління 
багаторічною підготовкою веслярів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46925  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Вовк Василь Семенович  
 

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 "Реєстрація метеорних явищ у 
аудіосигналі загоризонтної FM станції" 
("FMRadioMeteorDetect")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для детектування та реєстрації 
метеорних явищ у аудіо потоці, що був записаний з виходу FM 
приймача, налаштованого на загоризонтну FM станцію.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46926  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гур'єв Сергій Омелянович, Кушнір Віталій Андрійович, 
Шейман Борис Семенович, Сацик Сергій Петрович, Знахарчук 
Володимир Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 
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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 "Схема діагностики постраждалих з 
політравмою на фоні екзогенних інтоксикацій на 
догоспітальному та ранньому госпітальному етапах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В схемі визначено клініко-організаційні засади застосування 
багатопрофільних імунохроматографічних експрес-тестів для 
визначення токсичних агентів, що призвели до екзогенної 
інтоксикації.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46927  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Гур'єв Сергій Омелянович, Кушнір Віталій Андрійович, 
Новікова Марія Миколаївна, Гуселетова Наталія 
Володимирівна, Нікішаєв Володимир Іванович, Дворський 
Петро Дмитрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Український науково-практичний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Протокольна схема надання екстреної 
медичної допомоги постраждалим з політравмою на фоні 
екзогенних інтоксикацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В схемі визначено клініко-організаційні засади застосування 
багатопрофільних імунохроматографічних експрес-тестів для 
визначення токсичних агентів, що призвели до екзогенної 
інтоксикації. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46928  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сапсай Оксана Юріївна (ALTERICA)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Последняя заря"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46929  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Бобков Руслан Валерійович (Винсент Войт)  
 

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)  Книга "Путь Ифа. Основы традиционной африканской 
религиозно-магической традиции  йоруба Ифа и Ориша" 
("Путь Ифа")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор в доступной форме описывает основные принципы 
древней африканской религиозно-магической традиции Ифа-
Ориша.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46930  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Чорноус Сергій 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 "СОНАТА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "СОНАТА" призначена для ведення 
бухгалтерського та податкового обліку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46931  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Хомін Ігор Богданович  
 
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 "От афоризма до сонета"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор намагається відтворити в уяві читача різнобарвну 
мозаїчну картину світу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46932  
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Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ворожко Нелі Борисівна  
 
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 текстів до пісень "Фентези"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка складається з 13 творів: Фентези, Наш малыш, 
Серебряные струны дождя, Красотка, Гитара, Учкуевка, 
Аккордеон, Зима, Мама, Любовь, Судьба моряка, Сирота, Ой 
який був козак.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46933  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Івасенко Віктор 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 "Таблиця семантичних значень звуків та 
звукосполучень (букв та буквосполучень) в словах української 
мови" ("Таблиця семантичних значень")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Користувачі можуть самостійно семантично вияснювати 
значення слів та отримувати небувалі наукові можливості для 
нового словотвору.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46934  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Віра Каморіна-Штих (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 "Кротошин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46935  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Віра Каморіна-Штих (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)  Пісня "Тускановичі-Тустань"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46936  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Віра Каморіна-Штих (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 "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46937  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Віра Каморіна-Штих (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-балада - пісня-танець "Циганка-чаклунка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46938  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Віра Каморіна-Штих (псевдонім)  
 

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)  Пісня "Українці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46939  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Віра Каморіна-Штих (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)  Пісня "Зелений явір, зелений явір" ("Зелений явір")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46940  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рохварг Сергій Леонідович  
 

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 "МТКД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для реалізації мобільними терміналами 
контролю документів необхідних функцій в рамках 
автоматизованої системи з оформлення та використання 
проїздних документів в пасажирських перевезеннях.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46941  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Рохварг Сергій Леонідович  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Торгово-платіжна клірингова 
система"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для реалізації взаємодії програмно-
апаратного комплексу з оформлення електронних 
проїзних/перевізних документів в пасажирських перевезеннях 
Укрзалізниці.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46942  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шостак Станіслав Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнік Бізнес 
Консалтинг" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Конфигурация "Автоматизированная система учета 
работы, управления обслуживанием и ремонтами 
оборудования"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дане рішення містить детальний опис спеціальних 
налаштувань для автоматизованих систем обліку роботи, 
управління обслуговуванням та ремонтами обладнання, 
призначених до використання разом із системами обробки 
даних, спеціально пристосованих для адміністративних, 
комерційних, фінансових, управлінських, спостережних та 
прогнозувальних цілей на підприємствах портів та інших 
підприємствах, що надають вантажні послуги.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46943  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "То что нужно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46944  
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Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Russian Roulette"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46945  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Время не вернуть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46946  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ладно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46947  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

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 "Это жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46948  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "День, Ночь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46949  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Черная кошка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46950  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Истина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46951  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я скажу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46952  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сальник Максим Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ладно (ремікс)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46953  
 

Дата реєстрації авторського права  26.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пащенко Василь Трохимович  
 

Повне ім’я або 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 діти твої, рідний краю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46954  
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Дата реєстрації авторського права  27.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Булат Анатолій Федорович, Волошин Олексій Іванович, 
Горбулін Володимир Павлович, Губенко Дмитро Іванович, 
Кутумов Ігор Вілійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Нова транспортна космічна 
система "Універсальний транспортний космічний модуль" 
("УТКМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46955  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горба Андрій Віталійович (Andrei Gorba)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Андрій Горба і Урал 75"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46956  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Горба Андрій Віталійович (Andrei Gorba)  
 

Повне ім’я 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 "Раннее творчество"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46957  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Євтушенко Ольга Володимирівна, Литвиненко Анатолій 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облік нещасних випадків на 
підприємстві"  ("Analysis of accidents 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма "Облік нещасних випадків на підприємстві" 
"Analysis of accidents 1.0" сконтруйована за допомогою мови 
програмування С++, дозволяє вести облік нещасних випадків 
на підприємствах харчової промисловості, створювати банк 
данних відомостей актів Н-1 для подальшого аналізу причини 
та обставини виробничого травматизму в харчовій 
промисловості.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46958  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Євтушенко Ольга Володимирівна, Литвиненко Анатолій 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контроль знань з охорони праці 
виробничого персоналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Контроль знань з охорони праці виробничого персоналу, це 
програма, що дозволяє визначити рівень знань з охорони праці 
робітників різних технологічних рівнів, а також дає змогу 
перевірити та оцінити умови праці, шляхом розрахунку 
коофіцієнта охорони праці на робочому місці.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46959  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Максименко Кирило 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)  Скульптура "Спасибо, Стив" ("Thanks, Steve")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Скульптура "Спасибо, Стив", "Thanks, Steve" присвячена 
пам'яті Стіва Джобса. Відображає долоню людини з 
зображенням серця з одної сторони, та яблука з іншої.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46960  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  MobilApex (псевдонім)  
 

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 "Money Plan JMA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46961  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Березіна Дар'я Юріївна (Дарина Березіна)  
 

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)  П'єса "Паперові фрегати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вона - відома письменниця, яка пише романтичні казки, що в 
них сама не вірить. Він - актор однієї ролі, що залишилося в 
далекому минулому.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46962  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Журба Анна Олексіївна, Журба Дмитро 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 "LSystems"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "LSystems" призначена для побудови 
фракталів по коду (L-систем). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46963  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Журба Анна Олексіївна  
 

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 "AnalysisFS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46964  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Сергей Толстов-Печенин 
(псевдонім), Климкін Валерій 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 "Афган"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46965  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Сергей Толстов-Печенин 
(псевдонім), Климкін Валерій 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 "Ресторанная музыка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46966  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Сергей Толстов-Печенин 
(псевдонім), Климкін Валерій 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 "Три Серёги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46967  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Сергей Толстов-Печенин 
(псевдонім), Климкін Валерій 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 "Усталая душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46968  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Журба Анна Олексіївна, Журба Дмитро 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 "DimensionFS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "DimensionFS" призначена для 
обчислення фрактальної розмірності зображень методом 
BoxCounting. 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46969  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шерстюк Володимир Григорович, Кирийчук Дмитро 
Леонідович  
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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 пошуку сценаріїв рішень за 
прецедентами "Мусон" ("Мусон")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма "Мусон" отримує опис проблеми як множину XML-
кодованих значень параметрів (вхідне повідомлення), на 
підставі заданої користувачем функції подібності знаходить 
серед прецедентів найбільш доречне рішення у вигляді XML-
кодованого сценарію дій, та надсилає його у відповідь вихідним 
повідомленням.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46970  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Шерстюк Володимир Григорович, Кирийчук Дмитро 
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 управління морськими динамічними 
об'єктами "Бриз-С" ("Бриз-С")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Програма "Бриз-С" будує в головному вікні графічне 
зображення поточної ситуації та елементи сценарію керуючих 
впливів, що пропонуються для вибору користувачем.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46971  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Пономаренко Костянтин 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 "Серверна частина комплексу 
"Платежі абонентів" ("СЧ (Абонент)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Комп'ютерна програма "Серверна частина комплексу 
"Платежі абонентів" складається з сервера бази даних, сервера 
видаленого доступу, маршрутизаторів видаленого доступу і 
програм обслуговування сервера.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46972  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Леонтьєв Олександр Миколайович, Шевченко Ігор 
Анатолійович  

 

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)  Сценарій художнього фільму "Слабакам тут не место"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Семикласник Тім з друями біжать з дому на пошуки кладу. Їм 
перешкоджає зграя хулігана Жосана. Тім наважується на 
сутичку з Жосаном, щоб не дати йому відібрати свою знахідку - 
старовинний медальйон, і залишається переможцем.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46973  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Ступніков Сергій Олександрович, Ступніков Олександр 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "ЧЄ 2012. Польща-Україна. Фінальна частина. 
Представлення країн-організаторів, команд-учасниць, коротка 
історія чемпіонатів і статистика турніру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка виконана в програмі Excel  з коротким описом: країн-
організаторів на території яких проводилися зустрічі між 
командами, регламенту проведення чемпіонату, міст, стадіонів, 
історію турніру, хронології чемпіонатів світу і Європи кожної 
командиі т.д.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46974  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Сергей Толстов-Печенин 
(псевдонім), Климкін Валерій 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 "Кореша"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46975  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Сергей Толстов-Печенин 
(псевдонім), Климкін Валерій 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 "Всех поименно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46976  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Сергей Толстов-Печенин 
(псевдонім), Климкін Валерій 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 "Взяла и предала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46977  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Климкін Валерій 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 "Балаган"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46978  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Николай Нагайцев (псевдонім), Климкін Валерій 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 "До первой крови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46979  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кудацький Леонід Наумович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відокремлений підрозділ "Науково-технічний центр 
електроенергетики" Державного підприємства "Національна 
енергетична компанія "УКРЕНЕРГО" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма розрахунку максимальних 
навантажень трансформаторних підстанцій з використанням 
річного споживання електроенергії та графіків навантажень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46980  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Дороговцева Лілія Миколаївна, 
Суліма Станіслав Богданович, Волошин Андрій Григорович, 
Чепульська Олена Володимирівна, Гільденбрандт Тетяна 
Вільгельмівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний 
інститут соціально-економічного розвитку міста" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія 
автоматизації процесів обміну інформацією щодо 
характеристик об'єктів нежилого фонду та умов договорів їх 
оренди між організаціями комунальної власності 
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територіальної громади м. Києва та Головним управлінням 
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)" 
("Комп'ютерна програма "ІТ "Нежилий фонд-обмін")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ІТ "Нежилий фонд-обмін" створена 
для забезпечення ефективного управління майном 
територіальної громади м. Києва. В рамках проекту 
впроваджена автоматизована система отримання звітності від 
комунальних підприємств, їх об'єднань, установ та організацій 
про нерухоме майно. Програма створена у технології "клієнт-
сервіс" за допомогою засобів програмування Delphi.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46981  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сотниченко Філіп Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Технічна перерва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46982  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Музика Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Доказательство существования 
Зеркальной Вселенной такое же, как и материальной 
Вселенной"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Докази щодо існування дзеркального Всесвіту "два в одному" - 
з негативним та позитивним спіном обертання. Атом - це, 
матерія, яка працює як планета в галактиці, за допомогою 
електронних явищ: спіноелектретів з негативним та 
позитивним спіном обертання та мезонних явищ - 
мезононетретів. Ще існує спін нульовий - коливальний, який 
схожий на реактор, що творить життя. Йдеться про спосіб 
ділення цих трьох матерій та докази їх існування.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46983  
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Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Віг Янош, Чорна Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Архітектурне бюро Янош Віг і 
партнери" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект Храму Стрітення Господнього на 
розі вулиць Стрітенської та Великої Житомирської в 
Шевченківському районі м. Києва" ("Проект Храму Стрітення 
Господнього")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект створено в 2012 році. Храм запроектовано на основі 
національних, православних, традиційних церковно-
православних канонах українського зодчества, концептуально і 
творчо осмислених в контексті сучасного розуміння релігійної 
віри у суспільсьві ХХІ століття.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46984  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Руденко Анатолій Вікторович (Карлюга)  
 

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 кінофільму "Спасибо всем! (у двох серіях)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46985  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мацелюх Богдан Павлович, Мацелюх Ярослав Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір 
(поезія), твір образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Двокрилля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мацелюх Б.П., Мацелюх Я.П. Двокрилля: 
Поезія. Живопис.- К.: Наук. думка, 2000. - 136 с. + 80 с. іл. 

 

Анотація   
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Відкривається одна з граней таланту Б.П. Мацюха - своєрідна 
поетична обдарованість. Мацелюх Я.П. постає перед 
громадскістю як автор великої кількості портретів, пейзажів та 
ін.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46986  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Мацелюх Богдан Павлович, Мацелюх Ярослав Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), твір образотворчого 
мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Україна іде"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мацелюх Б.П., Мацелюх Я.П. Україна іде: 
Поезія. Живопис.- К.: Юніверс, 2012. - 232 с. + 56 с. іл. 

 

Анотація   

Поет переймається проблемами сьогочасності і, крізь козацьку 
славну історію, проникає зором у майбутнє.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46987  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Борова Лариса Михайлівна  
 

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 календаря "Вишня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У велике коло вписано 14 кіл.   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46988  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Витовтова Олена Олексіївна  
 

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"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46989  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Витовтова Олена Олексіївна  
 

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"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46990  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Кобченко Олег Ростиславович  
 

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 "BlackJack"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46991  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Сарабєєв Ігор Валерійович  
 
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 "Сценарный план музыкального проекта 
"Рокеры"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46992  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Фоменко Микола Миколайович, Грабко Володимир 
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Віталійович, Савчук Тамара Олександрівна, Богініч Ольга 
Любомирівна, Козачук Андрій 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 "Аналіз інформації про випуск та 
працевлаштування молодших спеціалістів, бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система прзначена для використання у вищих навчальних 
закладах для аналізу інформації про працевлаштування 
випускників денної форми навчання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46993  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Лимар Інна 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)  Літературний письмовий твір "Опис сайту Swap it"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   

У творі надається опис оригінального алгоритму роботи  сайту 
Swap it"(Обмін цен). Сутність якого полягає в обміну товарами 
за символічну ціну.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46994  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Матейчик Василь Петрович, Хрутьба Вікторія Олександрівна, 
Крюковська Леся Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

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 
еколого-економічного оцінювання конструкцій дорожнього 
одягу з шарами основи із доменних шлаків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена методика еколого-економічного оцінювання 
конструкцій дорожнього огляду з шарами основи із доменних 
шлаків. В методиці використовується окремі критерії 
функціональних, технологічних і еколого-економічних 
властивостей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46995  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Тімков Олексій Миколайович, Луцик Артур Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Математична модель для визначення 
тягово-швидкісних та енергетичних показників автомобіля з 
гібридною силовою установкою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма  призначена для  визначення торгово-
швидкісних та енергетичних показників автомобіля з 
гібридною силовою установкою. Передбачено формування 
вихідної інформації у табличному та графічному видах.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46996  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Малиш Наталія 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)  Навчальний посібник "Макроекономічна політика" для 
слухачів вищих навчальних закладів спеціальностей 
"Державне управління" та "Управління суспільним 
розвитком" ("Макроекономічна політика")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник розроблено у відповідності до 
нормативних магістерських програм "Макроекономічна 
політика та аналіз її ефективності", "Маккроекономічні засади 
аналізу державної політики" за спеціальністю "Управління 
суспільним розвитком" Національна академії державного 
управління при Призидентові України.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46997  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Погорелов Сергій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір науково-філософського характеру 
"Евангелие от Бессмертия" том І "Чаша судьбы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-філософський трактат  "Чаша Судьби" відчиняє нову 
рубрику під загальною назвою "Евангилие от Бессмертия".  

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46998  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Дрюченко Дар'я 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 до ігрового короткометражного фільму "Скрип"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця історія про складні взаємовідносини між донькою та 
матір'ю, причиною яких була дитяча образа дівчинки на матір.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  46999  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення “анонімно”  Запорожець Денис Федорович, Писаренко Владислав 
Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір белетристичного характеру 
(наукова фантастика) під назвою"Нова реальність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47000  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

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  
 



 

 
576

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "НА ШТУРМ!!!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47001  
 

Дата реєстрації авторського права  28.12.2012  
 

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 "ЛЕМКІВСЬКИЙ ПЕРЕВАЛ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ, ЯКІ 

СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгалюк Андрій Васильович, Довгалюк Микола Васильович, 
Крупчан Тетяна Володимирівна, Наливко Микола Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реєстр клієнтів" ("РК") 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1969  
 
Дата реєстрації договору                                07.09.2012 

 

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 "Фірма "3-Т" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Олександра Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмний комплекс Автоекзаменатор 
"Охорона праці"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1970  
 
Дата реєстрації договору                                10.09.2012 

 

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 Бойко Олександра Вікторівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "ПРОТЕК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лещенко Вячеслав Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Письмо"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  1971  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Лещенко Вячеслав Володимирович - Пилипенко Алла 
Володимирівна  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лещенко Вячеслав Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори з текстом "Гадалка" і "Бутербродики"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  1972  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Лещенко Вячеслав Володимирович - Пилипенко Алла 
Володимирівна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мішин Андрій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "On My Own"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  1973  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Мішин Андрій Олександрович - Бокарєва Ксєнія Андрєєвна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мішин Андрій Олександрович, Майорникова Яна Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Lovephetamine"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  1974  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Майорникова Яна Юріївна, Мішин Андрій Олександрович - 
Бокарєва Ксєнія Андрєєвна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мішин Андрій Олександрович, Майорникова Яна Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "My Game"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Номер реєстрації договору  1975  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Майорникова Яна Юріївна, Мішин Андрій Олександрович - 
Бокарєва Ксєнія Андрєєвна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волкомор Віталій Вікторович, Бровченко Микола 
Володимирович (Бровченко Ник)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бешеное лето"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  1976  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Бровченко Микола Володимирович, Волкомор Віталій 
Вікторович - Савченко Влада Вячеславівна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Цареградський Леонід Євгенович, Линець Максим 
Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення клієнтської 
частини АРМа квиткового касира"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1977  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Державне підприємство "Проектно-конструкторське 
технологічне бюро з автоматизації систем управління на 
залізничному транспорті України" - Державне територіально-
галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жевжик Сергій Євгенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система ведення архівів відображених 
моделей - System management long-term storage (SMLTMS) v.1.2" 
("SMLTMS") 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1978  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Жевжик Сергій Євгенович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Атлантіс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пасічник Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система віддаленого моніторингу 
вузлів СВВМ (System node monitoring event processing - SNMEP, 
v.2.0)" ("SNMEP") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1979  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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 "Атлантіс"  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Приємський Костянтин Павлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Affiliate programm" (українською: 
"Партнерська програма", російською: "Партнерская 
программа") ("Партнерка") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1980  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Приємський Костянтин Павлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Аратог"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Борщ Олексій Андрійович, Головенко Павло Володимирович, 
Дубінін Федір Вадимович, Янковський Максим Леонідович, 
Кондратюк Сергій Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Nasledie" (українською: "Наслєдіє", 
російською: "Наследие")  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1981  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Кондратюк Сергій Володимирович, Янковський Максим 
Леонідович, Дубінін Федір Вадимович, Головенко Павло 
Володимирович, Борщ Олексій Андрійович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Аратог"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Логінов Євгеній Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Thorium Rush"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  1982  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Логінов Євгеній Ігорович - Сідих Єгор Володимирович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ямщинський Андрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художні зображення "Thorium Rush"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  1983  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Ямщинський Андрій Володимирович - Сідих Єгор 
Володимирович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Оболенська Тетяна Євгенівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема "Kyiv national 
economic university named after Vadym Hetman EU 1906"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  1984  
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Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Оболенська Тетяна Євгенівна - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Оболенська Тетяна Євгенівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Емблема "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
ЕУ 1906"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  1985  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Оболенська Тетяна Євгенівна - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заворотній Роман Ігоревич  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Монографія "Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та 
інноваційні підходи"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  1986  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Заворотній Роман Ігоревич - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Громова Наталія Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва, відображені у Додатку № 1 до 
Договору № 1 Г/Н від 05.03.2012 року  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Номер реєстрації договору  1987  
 
Дата реєстрації договору                                13.09.2012 

 

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  Громова Наталія Миколаївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФОЗЗІ-ФУД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шефір Борис Нахманович, Шефір Сергій Нахманович, 
Зеленський Володимир Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Телевізійний проект "Музыкальное реалити-шоу "БИТВА 
КОМПОЗИТОРОВ"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  1988  
 
Дата реєстрації договору                                14.09.2012 

 

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 "Студія Квартал - 
95" - Зеленський Володимир Олександрович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шефір Борис Нахманович, Шефір Сергій Нахманович, 
Зеленський Володимир Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Общий сценарий танцевально-
развлекательного шоу "МАЙДАН'S"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  1989  
 
Дата реєстрації договору                                14.09.2012 

 

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 "Студія Квартал - 
95" - Зеленський Володимир Олександрович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шефір Борис Нахманович, Шефір Сергій Нахманович, 
Зеленський Володимир Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Общий сценарий телевизионного 
развлекательного шоу "Рассмеши комика"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
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Номер реєстрації договору  1990  
 
Дата реєстрації договору                                14.09.2012 

 

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 "Студія Квартал - 
95" - Зеленський Володимир Олександрович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вілєсов Михайло Федотович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Проект обозначения для 
регистрации торговой марки "TAIR"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  1991  
 
Дата реєстрації договору                                17.09.2012 

 

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 "ТАК НАДО" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Асоціація ТАІР"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павловський Всеволод Віталійович, Стелюк Антон Олегович, 
Макогончук Василь Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмний комплекс з визначення 
перевантажених ліній електропередачі в об'єднаній 
енергосистемі України"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1992  
 
Дата реєстрації договору                                19.09.2012 

 

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" - Державне підприємство 
"Національна енергетична компанія "Укренерго"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павловський Всеволод Віталійович, Стелюк Антон Олегович, 
Макогончук Василь Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмний комплекс з визначення 
відхилення напруги за допустимі межі на шинах підстанцій в 
об'єднаній енергосистемі України"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1993  
 
Дата реєстрації договору                                19.09.2012 

 

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" - Державне підприємство 
"Національна енергетична компанія "Укренерго"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волошин Андрій Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "StarFish Kupon"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  1994  
 
Дата реєстрації договору                                26.09.2012 

 

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  Волошин Андрій Петрович - Гончар Олексій Володимирович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" з досвіду роботи переможців 
та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2012". 
Українська мова і література"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  1995  
 
Дата реєстрації договору                                27.09.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" з досвіду роботи переможців 
та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2012". 
Біологія"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Номер реєстрації договору  1996  
 
Дата реєстрації договору                                27.09.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" з досвіду роботи переможців 
та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2012". 
Етика"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  1997  
 
Дата реєстрації договору                                27.09.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" з досвіду роботи переможців 
та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2012". 
Іноземна мова (англійська)"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  1998  
 
Дата реєстрації договору                                27.09.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" з досвіду роботи переможців 
та лауреатів Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2012". 
Фізична культура"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  1999  
 
Дата реєстрації договору                                27.09.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Толубко Ігор Євгенович, Порохненко Тетяна Дмитрівна, 
Мерщій Костянтин Васильович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Комплекс програмних 
засобів для організації функціонування веб-порталу 
адміністративних послуг України"  ("Єдиний державний 
портал адміністративних послуг України") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2000  
 
Дата реєстрації договору                                01.10.2012 

 

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  Державний науково-дослідний інститут інформатизації та 
моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України - Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кузнецов Руслан Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль інтеграції формуляр-зразків 
електронних документів із системою подання електронних 
заявок, центральним електронним архівом документів та з 
технологічними системами АС "Винаходи" та АС "Знаки для 
товарів і послуг"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2001  
 
Дата реєстрації договору                                04.10.2012 

 

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 "Технологічний 
Консалтинг" - Державне підприємство "Український інститут 
промислової власності"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рижук Ігор Віталійович, Іванов Андрій Анатолійович, Сорока 
Дмитро Григорович, Осипенко Олександр Олексійович, 
Заремба Ольга Миколаївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Національна автоматизована 
інформаційна система Департаменту Державної автомобільної 
інспекції" ("НАІС ДДАІ") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2002  
 
Дата реєстрації договору                                08.10.2012 

 

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 "Д.І.О.-Трейдер 
Інтернаціонал" - Департамент Державної автомобільної 
інспекції МВС України  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Терещенко Павло Олександрович (T. Pash)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Every kiss feat. DJ T. Pash (Club mix)"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2003  
 
Дата реєстрації договору                                09.10.2012 

 

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  Терещенко Павло Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Д.К. ЕНД МУН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Терещенко Павло Олександрович (T. Pash)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Выбрала любовь (Club version RMX by T. 
Pash)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2004  
 
Дата реєстрації договору                                09.10.2012 

 

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  Терещенко Павло Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Д.К. ЕНД МУН"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тимощик Андрій Володимирович (Tim-An)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Немного перца (Club version RMX Tim-An)"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2005  
 
Дата реєстрації договору                                09.10.2012 

 

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  Тимощик Андрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Д.К. ЕНД МУН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Іванов Костянтин Олегович (Dj ostin)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Без ума от счастья (Dance remix)"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2006  
 
Дата реєстрації договору                                09.10.2012 

 

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  Іванов Костянтин Олегович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Д.К. ЕНД МУН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мясніков Роман Ростиславович (BestSeller)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір "Невидима (RMX)"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2007  
 
Дата реєстрації договору                                09.10.2012 

 

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  Мясніков Роман Ростиславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Д.К. ЕНД МУН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клімашенко Дмитро Михайлович, Решетняк Тетяна 
Михайлівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Я хочу"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2008  
 
Дата реєстрації договору                                09.10.2012 

 

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  Решетняк Тетяна Михайлівна, Клімашенко Дмитро 
Михайлович - Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.К. 
ЕНД МУН"  

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клімашенко Дмитро Михайлович, Решетняк Тетяна 
Михайлівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Every kiss"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2009  
 
Дата реєстрації договору                                09.10.2012 

 

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  Решетняк Тетяна Михайлівна, Клімашенко Дмитро 
Михайлович - Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.К. 
ЕНД МУН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нойнець Олександр Сергійович (Нага), Бланковська Анна 
Олегівна (Кларіна)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Шакали". Частина І "Пограбоване 
місто". Частина ІІ "Готові до атаки"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2010  
 
Дата реєстрації договору                                11.10.2012 

 

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  Нойнець Олександр Сергійович - Запорізька обласна 
громадська організація "Запорізький обласний правозахисний 
антирейдерський комітет (комітет захисту конституційних прав 
власників)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Островський Віталій Францович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру  "ПРИЦЕПЫ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Технические условия ПРИЧЕПИ 
УНІВЕРСАЛЬНІ Технічні умови ТУ У 29.2-36194996-001:2012" 
("ТУ У 29.2-36194996-001:2012") 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2011  
 
Дата реєстрації договору                                11.10.2012 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання 
твору  

 
Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Приватне підприємство "ВІГІКС-СЕРВІС" - Кременчуцьке 
учбово-виробниче підприємство Українського товариства 
сліпих  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Микола Костянтинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художнє видання "Гости Массандры/Guests of 
Massandra"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, фотографічний 
твір  

 

Номер реєстрації договору  2012  
 
Дата реєстрації договору                                15.10.2012 

 

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  Бойко Микола Костянтинович - Петров Кирило Іванович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Микола Костянтинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художнє видання "ВИНО ГОДЫ ЛЮДИ 
СОБЫТИЯ"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2013  
 
Дата реєстрації договору                                15.10.2012 

 

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  Бойко Микола Костянтинович - Петров Кирило Іванович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стоянова Ольга Іванівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічно-художнє зображення "Національні традиції"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Номер реєстрації договору  2014  
 
Дата реєстрації договору                                18.10.2012 

 

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 Стоянова Ольга Іванівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БРАВО СЕРВІС"  

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Канахістов Павло Миколайович  
 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмного забезпечення 
для сайту Pic Like"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2015  
 
Дата реєстрації договору                                22.10.2012 

 

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  Індивідуальний підприємець Канахістов Павло Миколайович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПІК ЛАЙК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єфименко Тетяна Іванівна, Ловінська Людмила Геннадіївна, 
Канцуров Олег Олександрович, Маркевич Олена Вікторівна, 
Задорожний Олексій Миколайович, Мурашко Олена 
Володимирівна, Радченко Роман Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Механізм визначення об'єкту оподаткування 
податком на прибуток із урахуванням податкових різниць"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2016  
 
Дата реєстрації договору                                22.10.2012 

 

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  Радченко Роман Володимирович, Мурашко Олена 
Володимирівна, Задорожний Олексій Миколайович, Маркевич 
Олена Вікторівна, Канцуров Олег Олександрович, Ловінська 
Людмила Геннадіївна, Єфименко Тетяна Іванівна - Державна 
навчально-наукова установа "Академія фінансового 
управління"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мельничук Іван Васильович, Чабан Олександр 
Олександрович, Головенко Павло Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "InetRek" (українською: "Інетрек", 
російською: "ИнетРек")  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2017  
 
Дата реєстрації договору                                22.10.2012 

 

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  Головенко Павло Володимирович, Чабан Олександр 
Олександрович, Мельничук Іван Васильович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Аратог"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каражей Олексій Павлович, Шевченко Євген Ігорович, 
Гончаренко Ігор Ігорович, Дягілєв Вадим Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гра "Hungry Mouth" українською: 
"Голодний рот", російською: "Голодный рот")  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2018  
 

Дата реєстрації договору                                22.10.2012 

 

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  Дягілєв Вадим Володимирович, Гончаренко Ігор Ігорович, 
Шевченко Євген Ігорович, Каражей Олексій Павлович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аратог"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каражей Олексій Павлович, Шевченко Євген Ігорович, 
Тулупов Ілля Михайлович, Янковський Максим Леонідович, 
Головков Вадим Олександрович, Фарсіков Максим 
Володимирович, Юдов Павло Сергійович, Приємський 
Костянтин Павлович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AstroLords" (українською: "Астро 
Лорди", російською: "Астро Лорды")  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2019  
 
Дата реєстрації договору                                22.10.2012 

 

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  Приємський Костянтин Павлович, Юдов Павло Сергійович, 
Фарсіков Максим Володимирович, Головков Вадим 
Олександрович, Янковський Максим Леонідович, Тулупов Ілля 
Михайлович, Шевченко Євген Ігорович, Каражей Олексій 
Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Аратог"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Степанова Ольга Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір мистецтва "Туристическая эмблема (бренд) города 
Евпатория"  

 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2020  
 
Дата реєстрації договору                                24.10.2012 

 

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  Степанова Ольга Миколаївна - Виконавчий комітет 
Євпаторійської міської ради  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вринчану Фелічія  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Антологія для позакласного читання для 
учнів 5-6-их класів, що вивчають румунську мову"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2021  
 
Дата реєстрації договору                                25.10.2012 

 

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  Вринчану Фелічія - Мале приватне підприємство "Букрек"  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Берегсасі Аніко Ференцівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Антологія для позакласного читання для 
учнів 5-6-их класів, що вивчають угорську мову"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2022  
 
Дата реєстрації договору                                25.10.2012 

 

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  Берегсасі Аніко Ференцівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калуські Томаш-Аркадіуш  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Антологія для позакласного читання для 
учнів 5-6-их класів, що вивчають польську мову"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2023  
 
Дата реєстрації договору                                25.10.2012 

 

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  Калуські Томаш-Аркадіуш - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Веліулаєва Аліє  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Антологія для позакласного читання для 
учнів 5-6-их класів, що вивчають кримську мову"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2024  
 
Дата реєстрації договору                                25.10.2012 

 

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  Веліулаєва Аліє - Мале приватне підприємство "Букрек"  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тарасова Антоніна Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Збірка для позакласного читання учнів 5-6 класів 
польською мовою"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2025  
 
Дата реєстрації договору                                26.10.2012 

 

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  Тарасова Антоніна Володимирівна - Приватне підприємство 
"Торсінг Плюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гуцкал Михайло Костянтинович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Збірка для позакласного читання учнів 5-6 класів 
румунською мовою"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2026  
 
Дата реєстрації договору                                26.10.2012 

 

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  Гуцкал Михайло Костянтинович - Приватне підприємство 
"Торсінг Плюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Алієва Ление Аблязовна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Збірка для позакласного читання учнів 5-6 класів 
кримськотатарською мовою"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2027  
 
Дата реєстрації договору                                26.10.2012 

 

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  Алієва Ление Аблязовна - Приватне підприємство "Торсінг 
Плюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковтюк Віроніка Шандорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Збірка для позакласного читання учнів 5-6 класів 
угорською мовою"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2028  
 
Дата реєстрації договору                                26.10.2012 

 

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  Ковтюк Віроніка Шандорівна - Приватне підприємство 
"Торсінг Плюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буряк Олександр Федорович, Щербанов Віктор Віталійович, 
Онучко Микола Вікторович, Рябченко Юрій Леонідович, 
Москаль Михайло Михайлович, Салін Сергій Вікторович, 
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Пахомов Олександр Віталійович, Васильєв Володимир 
Вікторович, Долгошапко Данила Дмитрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ВОИН ДОРОГИ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2029  
 
Дата реєстрації договору                                26.10.2012 

 

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  Долгошапко Данила Дмитрович, Васильєв Володимир 
Вікторович, Пахомов Олександр Віталійович, Салін Сергій 
Вікторович, Москаль Михайло Михайлович, Рябченко Юрій 
Леонідович, Онучко Микола Вікторович, Щербанов Віктор 
Віталійович, Буряк Олександр Федорович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ІРІКОМ-УКРАЇНА", Буряк 
Олександр Федорович, Салін Сергій Вікторович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дмитрієв Дмитро Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Влада: земельний кадастр"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2030  
 
Дата реєстрації договору                                30.10.2012 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут 
прикладних систем і технологій"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бальва Сергій Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SRS Connect"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2031  
 
Дата реєстрації договору                                30.10.2012 

 

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  Бальва Сергій Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Спеціальні Реєструючі Системи"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Заплава Олександр Миколайович, Орловський Олексій 
Станіславович, Добривечер Денис Миколайович, Литвиненко 
Олександр Костянтинович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерний програмний комплекс 
"DialAudit" ("DialAudit")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2032  
 
Дата реєстрації договору                                30.10.2012 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Приватне акціонерне товариство "ДИРЕКС-ТЕЛЕКОМ" - 
Кликунов Владислав Ігорович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шостя Роман Віталійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Кольоровий дизайн 
інтерфейсу веб-сайта "players community"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2033  
 
Дата реєстрації договору                                02.11.2012 

 

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 Шостя Роман Віталійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЛЕЙ КРАПКА 
КОМ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ткачук Сергій Романович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для кишенькового комп'ютера, 
смартфона або коммунікатора "Агент Плюс: Мобильная 
торговля"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2034  
 
Дата реєстрації договору                                02.11.2012 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Ткачук Сергій Романович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АГЕНТ ПЛЮС УК"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шевчук Сергій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс 
"Voicewall"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2035  
 
Дата реєстрації договору                                06.11.2012 

 

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  Шевчук Сергій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВІАЙПІ ТЕЛЕКОМ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" Всеукраїнського конкурсу 
"Учитель року - 2012" у номінації "Іноземна мова. Англійська"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2036  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" Всеукраїнського конкурсу 
"Учитель року - 2012" у номінації "Етика"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2037  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" Всеукраїнського конкурсу 
"Учитель року - 2012" у номінації "Біологія"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2038  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" Всеукраїнського конкурсу 
"Учитель року - 2012" у номінації "Фізична культура"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2039  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бацай Мирослава Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис посібника "Кращі уроки" Всеукраїнського конкурсу 
"Учитель року - 2012" у номінації "Українська мова і 
література"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2040  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2012 

 

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  Бацай Мирослава Михайлівна - Мале приватне підприємство 
"Букрек"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гакало Вадим Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Фирменный стиль ресторана "Вареничная 
ПОБЕДА"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2041  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2012 

 

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  Гакало Вадим Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Стародавній Херсонес"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нєміровскій Сєргєй Александровіч (Немировский Сергей 
Александрович) (Alex Nemir), Лобода Світлана Сергіївна 
(LOBODA)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "ГОРОД ПОД ЗАПРЕТОМ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2042  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2012 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА 
МЬЮЗІК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Монатик Дмитро Сергійович, Лобода Світлана Сергіївна 
(LOBODA)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом 
"NRAWIZZA/НРАВИТСЯ/НРАВИЦЦА/40 ГРАДУСОВ"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2043  
 
Дата реєстрації договору                                12.11.2012 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА 
МЬЮЗІК"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дейнега Денис Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір (аранжування) до пісні "Любовь - не 
кинолента"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2044  
 
Дата реєстрації договору                                14.11.2012 

 

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  Дейнега Денис Миколайович - Суша Марія Ігорівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Данчук Олександр Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до музичного твору "Believe"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2045  
 
Дата реєстрації договору                                14.11.2012 

 

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  Данчук Олександр Андрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юридична фірма "Сальве"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Акопян Ліана Георгіївна, Данчук Олександр Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до музичного твору "Never Leave"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2046  
 
Дата реєстрації договору                                14.11.2012 

 

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  Данчук Олександр Андрійович, Акопян Ліана Георгіївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична фірма 
"Сальве"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Краснов Андрій Валерійович, Пономарьова Алєся Дмітрієвна 
(A. Shine)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Believe"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2047  
 
Дата реєстрації договору                                14.11.2012 

 

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  Пономарьова Алєся Дмітрієвна, Краснов Андрій Валерійович - 
Пономарьова Алєся Дмітрієвна  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Краснов Андрій Валерійович, Пономарьова Алєся Дмітрієвна 
(A.Shine)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Never Leave"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2048  
 
Дата реєстрації договору                                14.11.2012 

 

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  Пономарьова Алєся Дмітрієвна, Краснов Андрій Валерійович - 
Пономарьова Алєся Дмітрієвна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Очаковський Олександр Костянтинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій першого аудіовізуального твору 
(пілотна версія) під робочою назвою "Шоу ляльок"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір, створений для 
кіно  

 

Номер реєстрації договору  2049  
 
Дата реєстрації договору                                16.11.2012 

 

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  Очаковський Олександр Костянтинович - Харченко Валерія 
Юріївна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Блінов Ігор Вікторович, Парус Євген Володимирович, 
Кириленко Олександр Васильович, Рибіна Оксана Борисівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика ціноутворення на ринку допоміжних 
послуг"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2050  
 
Дата реєстрації договору                                23.11.2012 

 

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" - Державне підприємство 
"Національна енергетична компанія "Укренерго"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гусаков Павло Владиславович, Жарков Дмитро Євгенович, 
Йора Андрій Петрович, Ніколенко Дмитро Миколайович, 
Шаульський Сергій Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КСРВНС Сервер візуалізації 
інтерфейсних форм"; комп'ютерна програма "КСРВНС Сервер 
реєстрації і журналювання подій"; комп'ютерна програма 
"КСРВНС Сервер управління доступом користувачів"; 
комп'ютерна програма "КСРВНС Сервер паспортизації 
небезпечних об'єктів"; комп'ютерна програма "КСРВНС 
Сервер розрахунку зон ураження"; комп'ютерна програма 
"КСРВНС Сервер локальної системи"; комп'ютерна програма 
"КСРВНС Сервер комунікаційний"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2051  
 
Дата реєстрації договору                                26.11.2012 

 

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  Шаульський Сергій Миколайович, Ніколенко Дмитро 
Миколайович, Йора Андрій Петрович, Жарков Дмитро 
Євгенович, Гусаков Павло Владиславович - ЛОСІНО ЛІМІТЕД 
(LOSINO LIMITED)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леденьов Андрій Валентинович, Сидоров Сергій Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "КСРВНС програмне забезпечення 
контролера насосної станції"; комп'ютерна програма 
"КСРВНС програмне забезпечення контролера головного поста 
секціонування"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2052  
 
Дата реєстрації договору                                26.11.2012 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



 

 

 
605

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Сидоров Сергій Михайлович, Леденьов Андрій Валентинович - 
ЛОСІНО ЛІМІТЕД (LOSINO LIMITED)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Олійник Володимир Семенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ТАКТ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2053  
 
Дата реєстрації договору                                27.11.2012 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання 
твору  

 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Олійник Володимир Семенович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТАКТ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шефір Борис Нахманович, Шефір Сергій Нахманович, 
Зеленський Володимир Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Общий сценарий телевизионной 
развлекательной программы "Украина, вставай!"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2054  
 
Дата реєстрації договору                                27.11.2012 

 

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 "Студія Квартал - 
95" - Зеленський Володимир Олександрович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шефір Борис Нахманович, Шефір Сергій Нахманович, 
Зеленський Володимир Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Общий сценарий телевизионного 
юмористического шоу "Воскресенье с Кварталом"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2055  
 

Дата реєстрації договору                                27.11.2012 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія Квартал - 
95" - Зеленський Володимир Олександрович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Которобай Владислава Анатоліївна, Корж Юрій Віталійович, 
Парубочий Олександр Володимирович, Веремеєнко Борис 
Васильович, Проценко Тетяна Юріївна, Степанов Олександр 
Аркадійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Платіжна система ГлобалМані" ("Global 
Money Payment System")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2056  
 
Дата реєстрації договору                                30.11.2012 

 

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  Квік Пеймент Сістем Лтд (Quick Payment System Ltd) - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГлобалМані"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Колот Анатолій Михайлович, Лук'яненко Дмитро Григорович, 
Поручник Анатолій Михайлович, Панченко Євген Григорович, 
Столярчук Ярослава Михайлівна, Кудінова Алевтина 
Віталіївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Монографія "Глобальна економіка 
ХХІ століття: людський вимір"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2057  
 
Дата реєстрації договору                                06.12.2012 

 

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  Кудінова Алевтина Віталіївна, Столярчук Ярослава 
Михайлівна, Панченко Євген Григорович, Поручник Анатолій 
Михайлович, Лук'яненко Дмитро Григорович, Колот Анатолій 
Михайлович - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Малащук Дмитро Валерійович, Субочев Олексій Валерійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Монографія "Прямі іноземні 
інвестиції в інноваційні концепції економічного розвитку"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Номер реєстрації договору  2058  
 
Дата реєстрації договору                                06.12.2012 

 

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  Субочев Олексій Валерійович, Малащук Дмитро Валерійович - 
Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Поліщук Ігор Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва "Малюнки до настільних 
(карткових) ігор"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2059  
 
Дата реєстрації договору                                06.12.2012 

 

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  Поліщук Ігор Вікторович - Ушан Олександр Євгенович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Аміргусейнов Олег Вікторович, Гуменюк Олег Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система контролю 
обліку товарів із застосуванням маркування"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2060  
 
Дата реєстрації договору                                06.12.2012 

 

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  Гуменюк Олег Олегович, Аміргусейнов Олег Вікторович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтінг"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кияшко Олег Миколайович, Марков Іван Євгенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система відстеження 
обігу лікарських засобів з використанням маркування та 
кодифікації"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2061  
 
Дата реєстрації договору                                06.12.2012 
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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  Компанія "KM Ware Limited" (резидент Гонконгу) - Дочірнє 
підприємство "КМ ТЕХНО"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рункевич Олександр Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного 
документообігу"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2062  
 
Дата реєстрації договору                                07.12.2012 

 

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  Рункевич Олександр Васильович - Товарна біржа "Київська 
агропромислова біржа"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рункевич Олександр Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Торговельна система"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2063  
 
Дата реєстрації договору                                07.12.2012 

 
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  Рункевич Олександр Васильович - Товарна біржа "Київська 
агропромислова біржа"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рункевич Олександр Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного цифрового 
підпису"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Номер реєстрації договору  2064  
 
Дата реєстрації договору                                10.12.2012 

 
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  Рункевич Олександр Васильович - Товарна біржа "Київська 
агропромислова біржа"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ухань Олексій Григорович, Плахотнюк Назар Миколайович, 
Ткаченко Олександр Володимирович, Грачов Олександр 
Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічні зображення сторінок електронного веб-сайту 
"Киевский центр терапии и микрохирургии глаза"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, літературний 
письмовий твір, фотографічний твір  

 

Номер реєстрації договору  2065  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2012 

 

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 "ПОЧУТТЯ ДИЗАЙНУ" - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "МАЙ КЛІНІК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коцупатрий Михайло Миколайович, Золотарьова Наталія 
Сергіївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Монографія "Обліково-аналітичне забезпечення управління 
біологічними перетвореннями в інкубаторно-птахівничих 
підприємствах"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2066  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2012 

 

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  Золотарьова Наталія Сергіївна, Коцупатрий Михайло 
Миколайович - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Корнилюк Роман Васильович, Івасів Ігор Богданович, Диба 
Олександр Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Монографія "Іноземні банки в Україні: вплив та 
регулювання"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Номер реєстрації договору  2067  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2012 

 

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  Диба Олександр Михайлович, Івасів Ігор Богданович, 
Корнилюк Роман Васильович - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Комаровський Олексій Едуардович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Карьеристы"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2068  
 
Дата реєстрації договору                                14.12.2012 

 

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  Комаровський Олексій Едуардович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НАЯЛ ГРУП"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сиволап Олександр Іванович, Олійник Олег Анатолійович, 
Козлова Світлана Авксентіївна, Коновалов Ігор 
Володимирович, Пономаренко Костянтин Павлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Протокол доступу до білінгових даних 
BDX"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2069  
 

Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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 "ПС-сервіс" - 
Пономаренко Костянтин Павлович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коновалов Ігор Володимирович, Олійник Олег Анатолійович, 
Пономаренко Костянтин Павлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система обробки інформації 
"АБОНЕНТ"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2070  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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 "ПС-сервіс" - 
Пономаренко Костянтин Павлович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  ЗГЕДЖІАНГ ГУАНДЖЯН ГУАНДЖГУА 
ДЖІАОЗХАНДЖИКХАН (ZHEJIANG HUANGYAN 
GUANGHUA JIAOZHANJICHAN), ЯУАН ГОНДЖ ВЕЙ (YUAN 
HONG WEI)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "CJYANOPAN"  та "CJYANOPAN E"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2071  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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  ЯУАН ГОНДЖ ВЕЙ (YUAN HONG WEI), ЗГЕДЖІАНГ 
ГУАНДЖЯН ГУАНДЖГУА ДЖІАОЗХАНДЖИКХАН 
(ZHEJIANG HUANGYAN GUANGHUA JIAOZHANJICHAN) - 
Голіусов Кирило Володимирович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кривобородов Юрій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Зая"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2072  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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  Кривобородов Юрій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Юридична фірма "Сальве"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Семенченко Петро Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Обучающий, развлекательный 
сериал "Приключения Компаса и Будильника"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2073  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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 "Анімаційна студія 
Фокус" - Савчук Сергій Іванович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романов Максім Алєксандровіч (Романов Максим 
Александрович), Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий 
Валерьевич)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Договор оказания 
комплекса услуг по организации деятельности отеля"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2074  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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  Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич), Романов 
Максім Алєксандровіч (Романов Максим Александрович) - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел 
Менеджмент"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пєсков Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Оріон 5м"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2075  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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  Пєсков Дмитро Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НДЛ "Оріон"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мартинов Андрій Володимирович (Мартынов Андрей 
Владимирович)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма електронної онлайн-гри "Privateer - 
Легенды карибского моря"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2076  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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  Мартинов Андрій Володимирович (Мартынов Андрей 
Владимирович) - Яремчук Руслан Олександрович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Анищенко Олександр Олександрович, Гаврилюк Роман 
Олександрович, Рудь Олександр Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AdMaster", що входить до складу 
Програмного забезпечення для сервісу банерної реклами, 
розробленого для сайту www.admaster.net"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2077  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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  Рудь Олександр Анатолійович, Гаврилюк Роман 
Олександрович, Анищенко Олександр Олександрович - Лігетор 
Трейдінг Лімітед (Ligetor Trading Limited)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кобченко Олег Ростиславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BlackJack"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2078  
 
Дата реєстрації договору                                17.12.2012 

 

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  Кобченко Олег Ростиславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ХОНІГЕМБЛІНГ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романов Максім Алєксандровіч (Романов Максим 
Александрович), Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий 
Валерьевич)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Договор оказания услуг 
в рамках программы "Партнер сети отелей Reikartz"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2079  
 
Дата реєстрації договору                                18.12.2012 

 

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  Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич), Романов 
Максім Алєксандровіч (Романов Максим Александрович) - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел 
Менеджмент"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Голубнича Катерина Леонідівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Єнот", відображений у 
Додатку № 1 до Договору № 1/ГКЛ від 27.08.2012 року  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2080  
 
Дата реєстрації договору                                26.12.2012 

 

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  Голубнича Катерина Леонідівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФОЗЗІ-ФУД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романова Наталія Валентинівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник лекцій "Диалоги об искусстве "Выдающиеся 
коллекции и музеи мира"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2081  
 
Дата реєстрації договору                                28.12.2012 

 

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  Романова Наталія Валентинівна - Фізична особа-підприємець 
Іванова Ірина Анатоліївна  

  
 



ПОКАЖЧИКИ 
 

 

Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 
за об’єктами авторського права 
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Об’єкт авторського права  Аудіовізуальний твір  
 

Номера свідоцтв  45553, 45577, 45750, 45751, 45936, 46039, 46114, 46164, 46165, 46408, 46425, 
46709, 46818  

Об’єкт авторського права  База даних  
 

Номера свідоцтв  45451, 45614, 45680, 45895, 46082, 46244, 46761  
Об’єкт авторського права  Ескіз  
 

Номера свідоцтв  45361, 45362, 45363, 45602, 45830, 45877, 45975, 46022, 46370, 46396, 46438, 
46459, 46544, 46608  

Об’єкт авторського права  Збірник творів  
 

Номера свідоцтв  46635  
Об’єкт авторського права  Ілюстрація  
 

Номера свідоцтв  45366, 45372, 45375, 45376, 45377, 45385, 45391, 45424, 45432, 45433, 45434, 
45486, 45512, 45523, 45600, 45649, 45659, 45660, 45661, 45691, 45696, 45697, 
45698, 45707, 45719, 45727, 45730, 45743, 45750, 45768, 45769, 45771, 45808, 
45832, 45848, 45849, 45850, 45878, 45883, 45884, 45900, 45901, 45935, 45937, 
45938, 45939, 45956, 45989, 46076, 46087, 46092, 46101, 46152, 46154, 46162, 
46178, 46185, 46187, 46194, 46198, 46199, 46213, 46221, 46224, 46225, 46228, 
46272, 46275, 46291, 46292, 46298, 46301, 46303, 46304, 46305, 46307, 46339, 
46361, 46379, 46389, 46426, 46443, 46455, 46462, 46483, 46537, 46550, 46571, 
46572, 46573, 46623, 46632, 46639, 46640, 46643, 46645, 46655, 46665, 46673, 
46690, 46706, 46708, 46713, 46714, 46717, 46718, 46723, 46725, 46741, 46742, 
46743, 46744, 46755, 46767, 46783, 46787, 46792, 46802, 46820, 46821, 46834, 
46846, 46857, 46870, 46884, 46906, 46911, 46912, 46916, 46954, 46994, 46996  

Об’єкт авторського права  Картографічний твір  
 

Номера свідоцтв  45562, 45630, 46915  
Об’єкт авторського права  Комп'ютерна програма  
 

Номера свідоцтв  45370, 45373, 45374, 45387, 45400, 45401, 45409, 45410, 45411, 45412, 45413, 
45414, 45415, 45416, 45417, 45418, 45419, 45421, 45422, 45425, 45426, 45427, 
45428, 45438, 45502, 45503, 45506, 45507, 45512, 45513, 45519, 45520, 45525, 
45531, 45532, 45541, 45545, 45549, 45564, 45565, 45566, 45567, 45573, 45575, 
45578, 45579, 45588, 45601, 45607, 45617, 45618, 45619, 45620, 45621, 45627, 
45662, 45663, 45670, 45679, 45701, 45704, 45706, 45707, 45711, 45726, 45728, 
45734, 45746, 45747, 45760, 45772, 45773, 45775, 45776, 45799, 45800, 45816, 
45835, 45855, 45856, 45857, 45858, 45859, 45863, 45881, 45886, 45887, 45888, 
45889, 45894, 45895, 45898, 45902, 45915, 45917, 45918, 45919, 45928, 45930, 
45931, 45932, 45933, 45934, 45951, 45958, 45959, 45967, 45968, 45969, 45970, 
45978, 45982, 45983, 45984, 45985, 45986, 45987, 45988, 45994, 46007, 46008, 
46009, 46026, 46028, 46029, 46030, 46034, 46035, 46037, 46044, 46054, 46055, 
46057, 46077, 46079, 46081, 46082, 46085, 46099, 46100, 46103, 46104, 46105, 
46106, 46109, 46110, 46111, 46112, 46128, 46129, 46130, 46131, 46132, 46134, 
46135, 46136, 46137, 46138, 46139, 46159, 46176, 46184, 46205, 46218, 46219, 
46220, 46223, 46225, 46231, 46235, 46236, 46237, 46238, 46239, 46247, 46248, 
46249, 46250, 46251, 46252, 46253, 46254, 46255, 46256, 46257, 46258, 46259, 
46260, 46261, 46262, 46263, 46264, 46265, 46266, 46267, 46268, 46274, 46280, 
46281, 46283, 46294, 46299, 46306, 46308, 46309, 46312, 46313, 46324, 46329, 
46336, 46345, 46349, 46350, 46356, 46362, 46364, 46371, 46372, 46373, 46380, 
46401, 46402, 46403, 46404, 46405, 46407, 46416, 46417, 46439, 46441, 46444, 
46469, 46474, 46481, 46482, 46485, 46486, 46487, 46488, 46489, 46490, 46491,  
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                                             46492, 46493, 46494, 46495, 46502, 46505, 46506, 46507, 46508, 46509, 46510, 
46521, 46522, 46523, 46524, 46525, 46526, 46527, 46528, 46535, 46536, 46539, 
46540, 46600, 46606, 46610, 46611, 46629, 46636, 46656, 46667, 46692, 46694, 
46695, 46707, 46720, 46740, 46749, 46762, 46772, 46776, 46784, 46785, 46831, 
46835, 46841, 46842, 46843, 46845, 46847, 46856, 46858, 46861, 46876, 46888, 
46894, 46897, 46909, 46910, 46918, 46919, 46921, 46925, 46930, 46940, 46941, 
46957, 46958, 46960, 46962, 46963, 46968, 46969, 46970, 46971, 46979, 46980, 
46990, 46992, 46995 

Об’єкт авторського права  Креслення  
 

Номера свідоцтв  45424, 45602, 45697, 45698, 45836, 45837, 45838, 45839, 45840, 45841, 45842, 
45843, 45844, 45845, 45846, 45847, 45957, 46214, 46215, 46802, 46805, 46806, 
46807, 46808, 46809, 46810, 46811, 46812, 46813, 46814, 46815, 46816  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір  
 

Номера свідоцтв  45389, 45391, 45399, 45433, 45434, 45440, 45444, 45448, 45453, 45454, 45455, 
45461, 45462, 45463, 45464, 45465, 45466, 45467, 45468, 45469, 45470, 45471, 
45472, 45473, 45474, 45475, 45476, 45477, 45478, 45479, 45480, 45481, 45482, 
45483, 45486, 45496, 45499, 45517, 45524, 45530, 45537, 45540, 45542, 45580, 
45600, 45611, 45613, 45622, 45623, 45628, 45631, 45632, 45633, 45634, 45635, 
45637, 45638, 45650, 45651, 45657, 45664, 45666, 45677, 45678, 45692, 45699, 
45702, 45719, 45724, 45729, 45738, 45741, 45755, 45774, 45788, 45792, 45805, 
45815, 45833, 45850, 45864, 45868, 45869, 45871, 45872, 45880, 45882, 45905, 
45911, 45916, 45942, 45956, 45961, 45964, 45990, 45991, 45992, 45995, 45996, 
46004, 46025, 46115, 46147, 46153, 46162, 46178, 46179, 46181, 46192, 46200, 
46206, 46207, 46210, 46221, 46222, 46224, 46232, 46234, 46269, 46270, 46271, 
46277, 46279, 46285, 46298, 46314, 46316, 46341, 46342, 46344, 46365, 46377, 
46390, 46406, 46409, 46411, 46421, 46428, 46431, 46436, 46437, 46440, 46442, 
46445, 46447, 46448, 46456, 46457, 46464, 46465, 46466, 46467, 46468, 46470, 
46477, 46552, 46554, 46565, 46566, 46567, 46568, 46569, 46584, 46607, 46608, 
46622, 46625, 46633, 46634, 46637, 46645, 46651, 46664, 46672, 46673, 46676, 
46677, 46678, 46681, 46683, 46700, 46703, 46717, 46763, 46764, 46766, 46767, 
46773, 46790, 46792, 46793, 46800, 46803, 46804, 46832, 46833, 46840, 46853, 
46855, 46862, 46863, 46868, 46892, 46896, 46898, 46899, 46900, 46901, 46902, 
46907, 46914, 46932, 46973, 46984, 46985, 46991, 46993  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Номера свідоцтв  45779, 45780, 45781, 45789, 45892, 46185  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номера свідоцтв  45457, 45515, 45518, 45528, 45543, 45559, 45609, 45626, 45647, 45652, 45653, 
45654, 45688, 45689, 45717, 45731, 45735, 45736, 45742, 45748, 45766, 45767, 
45777, 45786, 45803, 45804, 45897, 45914, 45942, 46018, 46019, 46020, 46076, 
46078, 46084, 46091, 46119, 46133, 46201, 46216, 46229, 46245, 46276, 46337, 
46339, 46360, 46395, 46435, 46452, 46453, 46458, 46460, 46473, 46496, 46615, 
46616, 46617, 46618, 46619, 46620, 46624, 46647, 46649, 46650, 46663, 46668, 
46747, 46769, 46770, 46771, 46778, 46848, 46883, 46922, 46931, 46955, 46985, 
46986, 46989  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Номера свідоцтв  45498, 45508, 45594, 45682, 45732, 45757, 45802, 46174, 46369, 46451, 46549, 
46689, 46961, 46999  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Номера свідоцтв  46621, 46682  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номера свідоцтв  45563, 45629, 46126, 46291, 46292, 46339, 46601, 46602, 46603, 46604, 46695, 
46713  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Номера свідоцтв  45590, 45606, 46704  
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Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Номера свідоцтв  45529, 45681, 45907, 45908, 45909, 46041, 46462, 46463, 46701  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номера свідоцтв  45424, 45656, 46273, 46503, 46632, 46705, 46757, 46758, 46759, 46760  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Номера свідоцтв  46152  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номера свідоцтв  45723, 45883, 45884, 45890, 45891, 46005, 46043, 46056, 46161, 46198, 46199, 
46291, 46292, 46300, 46533, 46534, 46643, 46655, 46802  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номера свідоцтв  45364, 45365, 45371, 45372, 45375, 45376, 45377, 45385, 45390, 45408, 45420, 
45423, 45429, 45430, 45431, 45432, 45435, 45436, 45439, 45449, 45450, 45456, 
45484, 45485, 45492, 45493, 45497, 45500, 45501, 45509, 45510, 45516, 45523, 
45538, 45539, 45544, 45581, 45582, 45583, 45584, 45585, 45586, 45587, 45598, 
45603, 45604, 45605, 45610, 45636, 45658, 45659, 45660, 45661, 45665, 45667, 
45668, 45669, 45681, 45690, 45691, 45693, 45696, 45718, 45725, 45727, 45740, 
45743, 45745, 45750, 45752, 45753, 45754, 45759, 45768, 45769, 45771, 45787, 
45790, 45791, 45807, 45808, 45809, 45810, 45811, 45812, 45814, 45827, 45828, 
45848, 45849, 45861, 45865, 45896, 45899, 45900, 45901, 45929, 45935, 45937, 
45938, 45939, 45945, 45946, 45947, 45949, 45965, 45974, 45989, 45999, 46000, 
46001, 46002, 46003, 46011, 46021, 46038, 46042, 46065, 46066, 46067, 46068, 
46069, 46070, 46071, 46073, 46074, 46080, 46083, 46086, 46087, 46092, 46094, 
46113, 46127, 46154, 46155, 46169, 46183, 46187, 46188, 46189, 46190, 46191, 
46194, 46197, 46211, 46213, 46217, 46227, 46228, 46242, 46243, 46272, 46275, 
46301, 46303, 46304, 46305, 46310, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46322, 
46323, 46325, 46326, 46327, 46338, 46347, 46351, 46352, 46357, 46358, 46359, 
46378, 46379, 46391, 46392, 46393, 46399, 46410, 46418, 46419, 46420, 46424, 
46426, 46433, 46443, 46450, 46455, 46475, 46480, 46483, 46498, 46499, 46517, 
46518, 46537, 46542, 46543, 46545, 46546, 46547, 46550, 46553, 46555, 46556, 
46557, 46559, 46560, 46561, 46562, 46570, 46571, 46572, 46573, 46574, 46575, 
46576, 46577, 46578, 46579, 46580, 46581, 46582, 46583, 46585, 46590, 46592, 
46596, 46599, 46605, 46623, 46628, 46635, 46657, 46658, 46659, 46660, 46661, 
46665, 46675, 46690, 46691, 46706, 46708, 46713, 46714, 46715, 46716, 46718, 
46719, 46721, 46722, 46723, 46724, 46725, 46726, 46727, 46728, 46729, 46730, 
46731, 46732, 46733, 46734, 46735, 46736, 46737, 46738, 46739, 46741, 46742, 
46743, 46744, 46750, 46751, 46752, 46753, 46754, 46755, 46765, 46779, 46780, 
46781, 46782, 46783, 46787, 46817, 46819, 46820, 46821, 46822, 46823, 46824, 
46825, 46826, 46827, 46828, 46829, 46830, 46834, 46837, 46839, 46844, 46846, 
46857, 46870, 46871, 46872, 46873, 46879, 46880, 46882, 46884, 46885, 46886, 
46889, 46906, 46908, 46911, 46912, 46916, 46923, 46924, 46926, 46927, 46933, 
46954, 46982, 46994, 46996, 46997, 46999  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номера свідоцтв  45511, 45719, 46059, 46060, 46061, 46062, 46063, 46064, 46102, 46151, 46173, 
46400, 46693, 46702  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Номера свідоцтв  45762, 45763, 45764, 46101, 46652  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номера свідоцтв  45388, 46024, 46361, 46363, 46942  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Номера свідоцтв  45860, 46307, 46422, 46423, 46589, 46591, 46929  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Номера свідоцтв  45441, 45512, 45706, 45707, 45730, 46225, 46334, 46335, 46612, 46613, 46614, 
46714  
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Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 

Номера свідоцтв  45927, 46530  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номера свідоцтв  45367, 45368, 45397, 45404, 45405, 45406, 45407, 45445, 45491, 45514, 45526, 
45533, 45534, 45536, 45550, 45551, 45552, 45557, 45558, 45560, 45574, 45589, 
45592, 45593, 45595, 45596, 45597, 45615, 45686, 45687, 45733, 45972, 45973, 
45998, 46031, 46032, 46036, 46125, 46170, 46203, 46278, 46296, 46328, 46374, 
46454, 46548, 46558, 46609, 46627, 46644, 46696, 46697, 46699, 46745, 46746, 
46748, 46777, 46795, 46799, 46801, 46836, 46850, 46851, 46881, 46891, 46907, 
46972, 46981, 46998  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номера свідоцтв  45367, 45368, 45378, 45379, 45397, 45404, 45405, 45406, 45407, 45445, 45452, 
45533, 45557, 45558, 45589, 45597, 45624, 45625, 45646, 45700, 45756, 45851, 
45852, 45853, 45893, 45943, 45972, 45973, 46278, 46296, 46374, 46381, 46461, 
46476, 46500, 46558, 46644, 46679, 46748, 46795, 46796, 46797, 46836, 46887, 
46890, 46907  

Об’єкт авторського права  Музичний твір без тексту  
 

Номера свідоцтв  45396, 45522, 45527, 45546, 45547, 45548, 45568, 45608, 45648, 45694, 45748, 
45749, 45904, 45912, 45944, 46017, 46089, 46095, 46096, 46118, 46144, 46145, 
46282, 46297, 46330, 46331, 46387, 46397, 46520, 46551, 46638, 46688, 46710, 
46711, 46791, 46874, 46875, 46877, 46903, 46904, 46905, 46913, 46935, 46938, 
46939  

Об’єкт авторського права  Музичний твір з текстом  
 

Номера свідоцтв  45369, 45380, 45381, 45382, 45383, 45384, 45393, 45394, 45395, 45396, 45398, 
45402, 45403, 45442, 45443, 45447, 45460, 45487, 45488, 45489, 45490, 45494, 
45504, 45515, 45535, 45547, 45548, 45569, 45570, 45571, 45572, 45576, 45591, 
45616, 45639, 45640, 45641, 45642, 45643, 45644, 45645, 45671, 45672, 45673, 
45675, 45694, 45695, 45705, 45708, 45709, 45710, 45712, 45713, 45714, 45715, 
45716, 45720, 45721, 45737, 45739, 45748, 45749, 45758, 45761, 45765, 45770, 
45782, 45783, 45784, 45785, 45793, 45794, 45795, 45796, 45797, 45798, 45801, 
45806, 45813, 45817, 45818, 45819, 45820, 45821, 45822, 45823, 45824, 45825, 
45826, 45829, 45854, 45862, 45866, 45873, 45874, 45875, 45876, 45906, 45912, 
45913, 45922, 45923, 45924, 45925, 45926, 45941, 45952, 45953, 45962, 45963, 
45966, 45980, 45993, 45997, 46013, 46014, 46017, 46027, 46033, 46045, 46046, 
46047, 46048, 46049, 46050, 46051, 46052, 46053, 46072, 46075, 46088, 46090, 
46093, 46096, 46097, 46116, 46121, 46123, 46124, 46141, 46142, 46143, 46148, 
46149, 46157, 46158, 46167, 46168, 46171, 46172, 46175, 46193, 46202, 46226, 
46233, 46240, 46241, 46246, 46284, 46286, 46287, 46288, 46289, 46290, 46295, 
46297, 46315, 46333, 46340, 46343, 46355, 46368, 46382, 46383, 46384, 46385, 
46386, 46398, 46412, 46413, 46414, 46427, 46429, 46430, 46432, 46449, 46484, 
46497, 46501, 46511, 46512, 46513, 46514, 46515, 46516, 46529, 46551, 46564, 
46586, 46593, 46594, 46595, 46597, 46615, 46616, 46617, 46618, 46619, 46620, 
46624, 46630, 46631, 46641, 46648, 46666, 46669, 46670, 46671, 46680, 46687, 
46698, 46712, 46774, 46775, 46791, 46798, 46838, 46849, 46852, 46865, 46866, 
46867, 46877, 46878, 46883, 46900, 46917, 46920, 46928, 46934, 46936, 46937, 
46943, 46944, 46945, 46946, 46947, 46948, 46949, 46950, 46951, 46952, 46953, 
46956, 46964, 46965, 46966, 46967, 46974, 46975, 46976, 46977, 46978, 46988, 
47000, 47001  

Об’єкт авторського права  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Номера свідоцтв  45778, 45940  
Об’єкт авторського права  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Номера свідоцтв  46040  
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Об’єкт авторського права  Похідний твір  
 

Номера свідоцтв  45403, 45458, 45459, 45493, 45529, 45560, 45593, 45613, 45614, 45626, 45674, 
45680, 45703, 45709, 45748, 45933, 45943, 45948, 45949, 45977, 46010, 46083, 
46166, 46212, 46273, 46314, 46463, 46465, 46519, 46531, 46532, 46583, 46699, 
46766, 46852, 46879, 46880, 46972  

Об’єкт авторського права  Складений твір  
 

Номера свідоцтв  45361, 45362, 45363, 45386, 45396, 45398, 45399, 45402, 45403, 45446, 45449, 
45451, 45457, 45458, 45459, 45460, 45495, 45515, 45517, 45518, 45521, 45522, 
45528, 45547, 45548, 45552, 45561, 45591, 45607, 45608, 45609, 45616, 45623, 
45639, 45647, 45649, 45655, 45657, 45658, 45667, 45668, 45675, 45676, 45688, 
45689, 45691, 45694, 45695, 45710, 45712, 45716, 45717, 45719, 45722, 45730, 
45735, 45737, 45741, 45742, 45743, 45744, 45748, 45749, 45750, 45758, 45765, 
45772, 45777, 45801, 45815, 45829, 45832, 45833, 45854, 45862, 45866, 45867, 
45874, 45875, 45876, 45877, 45878, 45879, 45882, 45897, 45906, 45910, 45912, 
45913, 45914, 45916, 45920, 45921, 45930, 45931, 45941, 45942, 45944, 45948, 
45950, 45956, 45957, 45960, 45962, 45963, 45975, 45976, 45980, 45991, 45992, 
45993, 45997, 46004, 46015, 46016, 46017, 46027, 46033, 46045, 46046, 46047, 
46048, 46049, 46050, 46051, 46052, 46053, 46058, 46072, 46075, 46076, 46088, 
46090, 46091, 46093, 46095, 46096, 46097, 46102, 46108, 46116, 46120, 46121, 
46123, 46124, 46140, 46151, 46160, 46163, 46171, 46172, 46182, 46185, 46186, 
46193, 46202, 46208, 46209, 46211, 46214, 46215, 46229, 46230, 46245, 46269, 
46271, 46276, 46277, 46284, 46291, 46302, 46307, 46314, 46315, 46333, 46339, 
46342, 46343, 46346, 46360, 46365, 46366, 46367, 46370, 46375, 46386, 46389, 
46395, 46397, 46398, 46409, 46411, 46413, 46415, 46432, 46435, 46440, 46441, 
46446, 46452, 46453, 46460, 46470, 46471, 46472, 46478, 46481, 46496, 46497, 
46504, 46516, 46520, 46537, 46551, 46554, 46576, 46586, 46595, 46597, 46615, 
46616, 46617, 46618, 46619, 46620, 46622, 46624, 46632, 46634, 46635, 46646, 
46654, 46663, 46668, 46669, 46670, 46671, 46672, 46674, 46684, 46685, 46686, 
46691, 46700, 46709, 46710, 46711, 46764, 46768, 46769, 46770, 46771, 46778, 
46791, 46793, 46798, 46840, 46848, 46849, 46853, 46854, 46855, 46865, 46869, 
46883, 46900, 46931, 46973, 46988, 46989  

Об’єкт авторського права  Твір архітектури  
 

Номера свідоцтв  45683, 45684, 45885, 45921, 45954, 45981, 46107, 46177, 46178, 46179, 46348, 
46544, 46587, 46983  

Об’єкт авторського права  Твір містобудування  
 

Номера свідоцтв  45685  
Об’єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номера свідоцтв  45386, 45392, 45437, 45446, 45451, 45495, 45499, 45505, 45554, 45555, 45556, 
45561, 45599, 45612, 45655, 45657, 45676, 45702, 45744, 45833, 45834, 45870, 
45920, 45921, 45955, 45956, 45960, 45979, 45991, 45992, 46004, 46006, 46012, 
46015, 46016, 46058, 46102, 46108, 46117, 46122, 46126, 46146, 46151, 46156, 
46163, 46180, 46195, 46196, 46204, 46293, 46302, 46311, 46332, 46342, 46346, 
46354, 46375, 46376, 46388, 46415, 46428, 46434, 46453, 46467, 46471, 46472, 
46478, 46479, 46491, 46492, 46504, 46538, 46541, 46563, 46588, 46626, 46642, 
46646, 46653, 46654, 46662, 46668, 46673, 46674, 46684, 46685, 46686, 46756, 
46768, 46786, 46788, 46789, 46794, 46854, 46859, 46860, 46895, 46899, 46959, 
46985, 46986, 46987  

Об’єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва  
 

Номера свідоцтв  45697, 45698, 45867, 45920, 46150, 46160, 46208, 46230, 46353  
Об’єкт авторського права  Твір, створений для сценічного показу  
 

Номера свідоцтв  45831, 45903, 46023, 46098, 46394, 46864, 46869, 46893  
Об’єкт авторського права  Усний твір  
 

Номера свідоцтв  45750, 45832, 46120, 46365, 46366, 46367, 46639, 46640  
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Об’єкт авторського права  Фотографічний твір  
 

Номера свідоцтв  45424, 45449, 45743, 45750, 45762, 45764, 45900, 45901, 45910, 45956, 45976, 
46186, 46194, 46291, 46292, 46320, 46912  

Об’єкт авторського права  Хореографічний твір  
 

Номера свідоцтв  46598  
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Алфавітний покажчик авторів творів 
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора (авторів) творів №№ свiдoцтв 

Анонімно 45500, 45500, 45501, 45501, 45503, 45503, 45503, 
45503, 45503, 45503, 45503, 45503, 45503, 45503, 
45503, 45503, 45539, 45734, 45815, 45815, 45836, 
45837, 45838, 45839, 45840, 45841, 45842, 45843, 
45844, 45845, 45846, 45847, 46082, 46082 

Alex Shelest (псевдонім) 46595 
ANA BASTON (псевдонім) 46774, 46775 
Black Light Coma (псевдонім) 45936 
Bro Idol (псевдонім) 45504 
DeiGratia (псевдонім) 45962 
Dima Chaplayev (псевдонім) 46595 
Dr.Galibin, Сергей Галибин (псевдонім) 45770 
Dоuble Brothers (псевдонім) 46246, 46246 
Felix D. (псевдонім) 46595 
Julia Antares (псевдонім) 46167, 46168 
Krys-Mc (псевдонім) 46529 
Masha Susha (псевдонім) 46246, 46631 
Milana, Милана (псевдонім) 45770 
MobilApex (псевдонім) 46960 
Olexander Ignatov (псевдонім) 46595 
Papablues (псевдонім) 46226 
Paul Yavorsky (псевдонім) 46595 
Quick (псевдонім) 46095, 46096 
S.ANDRON (псевдонім) 45628 
SERGE CURRANSHEE (псевдонім) 45487, 45488, 45489, 45490, 45494 
Tobick (псевдонім) 46595 
Vol'demar (псевдонім) 45765 
ZINAIDA LIHACHEVA (псевдонім) 46165 
Абдурахманов Рустем Джевдетович 45669 
Аблятіпов Ісмаіл Мідатович 46436 
Абрамов Микола Віталійович 46056 
Абрамов Юрій Валерійович 45720, 45721 
Абубакіров Денис Тахірович 46840 
Авер'янов Владислав Володимирович 46695 
Авер'янов Володимир Павлович 46695 
Авер'янова Аліна Миколаївна 46695 
Аверін Максим Олександрович 46554 
Авраменко Алла Віталіївна 45960 
Агапов Володимир Михайлович 46033 
Агапов Дмитро Олександрович 46092 
Агарков Сергій Миколайович 46186 
Адоніна Марія Юріївна 45920, 45921 
Адров Дмитро Сергійович 45371, 45373, 45374, 45377, 46303, 46304, 46305 
Александр Хмель (псевдонім) 45993 
Александров Іван Олександрович 45807 
Александров Олексій Олександрович 46588 
Алексейчук Андрій Ігорович 45774 
Алессандра Барбанери (псевдонім) 46369 
Алєкс Надємський (псевдонім) 46088 
Алієв Октай Ага Керимович 46703 
Алтухов Вадим Олександрович 46538 
Алька (псевдонім) 46460 
Альона Карат (псевдонім) 45708 
Альошечкін Олександр Анатолійович 46777 
Анастасіс Анастасія Владиславівна 45995, 45996 
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Андон Тетяна Андріївна 45611 
Андрєєва Реґіна Ігорівна 46857 
Андріанов Дмитро Леонідович 46132 
Андрій Сідов (псевдонім) 45913 
Андрійчук Олег Валентинович 45894 
Андрійчук Юрій Олександрович 46320 
Андрос Олег Євгенійович  (Всеволод 
Андрієвський, Androsland) 

46017 

Андросюк Євген Миколайович 46810, 46812 
Андрущенко Дмитро Михайлович 46740 
Анічкін Юрій Володимирович 45930, 45931, 46481 
Аніщенко Алла Михайлівна 45683, 45684, 45685, 45954, 45981 
Антіп’єва Василина Олександрівна (Дангая) 46584 
Антіпова Ірина Михайлівна 46183 
Антоненко Дмитро Іванович 46186 
Антоновський Вадим Ігоревич 45723, 46300 
Антончик Олена Миколаївна 46404 
Антонюк Лариса Леонтіївна 46882 
Антропов Олександр Дмитрович 46664 
Арєшина Юлія Борисівна 45429, 45430, 45431 
Аржинт Альона Георгіївна 46334 
Арістов Василь Васильович 46897 
Арова Зоя Дамирівна 46838 
Артамонов Євген Борисович 45621 
Артеменко Марина Сергіївна 45551, 45552, 45553 
Артеменко Оксана Сергіївна 45550, 45553 
Архипов Олександр Вікторович 46372 
Асеєва Анастасія Ігорівна 45671, 45672, 45673 
Асєєв Сергій Юрійович 45678 
Астраханцев Дмитро Борисович 46505, 46506, 46507, 46508, 46509 
Афанасьєва Людмила Федорівна 45773 
Бабенко Микола Дмитрович 45454 
Бабич Наталія Вячеславівна 46612, 46613, 46614 
Бабич Оксана Юріївна 46792 
Бабич Юлія Володимирівна 46614 
Бабій Юрій Олексійович 46325 
Бабік Андрій Іванович 45615 
Багацький Олексій Валентинович 46417 
Багдай Ольга Яківна 45806 
Багратіон-Мухранська Каріна 
Володимирівна 

45599 

Байло Сергій Анатолійович 46680 
Балакірєва Ольга Миколаївна 45516 
Балан Олександр Сергійович 46755 
Баландін Федір Володимирович 46471, 46472 
Балеста Олексій Станіславович 45936 
Балоніна Ганна Григоріївна (Балонина Анна 
Григорьевна) 

45657 

Балоніна Ганна Григоріївна (ИнтерСтенд) 46768 
Балялін Юрій Юхимович 45638 
Бамбізо (псевдонім) 46848 
Банщиков Петро Гаврилович 45674 
Барабаш Юрій Григорович 45680 
Бараннік Олександр Олександрович 46043 
Баранніков Сергій Іванович 46100, 46103 
Баранніков Юрій Олександрович 45670 
Баранов Валерій Михайлович 45451 
Баранський Віктор Сергійович 46059, 46060, 46061, 46062, 46063, 46064 
Барей Олександр Іванович 46798 
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Баришніков Володимир Миколайович 45703 
Барсков Віталій Олександрович 46802 
Батищева Галина Мирославівна 46542 
Батуєв Андрій Валерійович 45897 
Безверхий Костянтин Вікторович 46675, 46750, 46751, 46752 
Безгодов Олексій Віталійович 46394 
Бездєнєжних Наталя Олександрівна 46537 
Бездушна Юлія Сергіївна 45436 
Безкровний Костянтин Юрійович 46505, 46506, 46507, 46508, 46509 
Безрукова Юлія Вікторівна 45978 
Безручко Олександр Вікторович 45907, 45908, 45909, 45910 
Безугла Вікторія Вікторівна (Victoriia) 45446 
Белей Андрій Ярославович 45899 
Белоусов Юрій Васильович 46783 
Бендін Геннадій Володимирович 45662 
Бензя Вячеслав Ігорович 46208 
Беновська Лілія Ярославівна 45727 
Бережинський Михайло Володимирович 
(Mykhailo Berezhynskyi) 

46184 

Бережок Олексій Юрійович (Oleksiy 
Berezhok) 

46184 

Березіна Дар'я Юріївна (Дарина Березіна) 46961 
Березовський Олег Миколайович 46903, 46905 
Березовський Олег Миколайович (BON) 46904, 46913 
Березюк Олег Володимирович 46876 
Берестенко Ярослав Вадимович 46293, 46294, 46295 
Бессарабов Євгеній Валерійович 46776 
Бєлкін Леонід Айзікович 45726 
Бєлоус Каріна Анатольївна 45873 
Бєляєва Олена Еріківна 46885, 46889 
Бєсєда Володимир Вікторович 45743, 45900, 45901, 46065 
Бикодир Наталія Михайлівна 46404 
Биркун Олександр Олександрович 46404 
Битяк Юрій Прокопович 45614 
Бігун Оксана Григорівна 46091 
Біднягін Володимир Володимирович 46204 
Бікі Меньгерт Акошович 46227 
Біла Наталя Анатоліївна 45536, 45537 
Білан Тетяна Романівна 46188, 46190 
Білецький Юрій Віталійович 46784 
Білінська Тетяна Мирославівна 45934, 46312, 46313 
Білінська Христина Володимирівна 45933 
Білоглазов Володимир Олексійович 46242 
Білозеров Євген Павлович 46429, 46430 
Білоус Олександр Васильович (Нєваляшка) 46360 
Білоус Ольга Яківна 46622 
Білоусов Андрій Вікторович 45681 
Білоусов Юрій Васильович 45935, 46272 
Близнюк Анатолій Сергійович 45916 
Близнюк Микола Дмитрович 45497 
Блинова Олена Євгенівна 45420 
Блінова Катерина Володимирівна 45903 
Бобер Леонід Миколайович 45772 
Бобков Руслан Валерійович (Винсент Войт) 46929 
Боброва Світлана Юріївна 45525, 45891, 46847 
Бобрук Олексій Вікторович 46274 
Богатирьов Ігор Ігоревич 46722 
Богатюк Олексій Вікторович 45679 
Богач Євдокія Макарівна 46169 
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Богініч Ольга Любомирівна 46992 
Богомолов Віктор Олександрович 46502, 46503 
Богомолов Сергій Вікторович 46502, 46503 
Боєв Олександр Миколайович (Ірин) 45695 
Боженко Ганна Валеріївна 46763 
Бойко Анжела Петрівна 46081 
Бойко Кирило Олександрович (Luther) 45758 
Бойко Михайло Федосійович 46753, 46754 
Бойко Сергій Тимофійович 46236, 46237, 46238, 46239 
Бойцун Ігор Юрійович 46606 
Бокарєва Ксєнія Андрєєвна 45393 
Болдирев Дмитро Данилович 45877, 45878 
Бондар Андрій Петрович 46404 
Бондар Ганна В’ячеславівна 46643 
Бондар Дмитро Олексійович 46283 
Бондар Катерина Іванівна 46861 
Бондар Олена Євгенівна 45621 
Бондар Ольга Володимирівна 46841, 46842 
Бондар Тетяна Валентинівна 46404 
Бондаренко Антон Володимирович 46152, 46153 
Бондаренко Володимир Антонович 46152, 46153 
Бондаренко Володимир Юрійович 45549 
Бондаренко Олександр Валентинович 46081 
Бондарець Дмитро Сергійович 45730 
Бондарєв Євген Ілліч 46706 
Бондарчук Віталій Олександрович 46563 
Бондарчук Олексій Миколайович 45835 
Бондарчук Сергій Миколайович 45835 
Бондарь Оксана Борисівна 45605 
Бондик Олександр Федорович 45523 
Борейко Олег Валентинович 46606 
Боринський Броніслав Борисович 46478 
Борисенко Олексій Андрійович 46596 
Борисенко Тетяна Анатоліївна 46773 
Бориславський Анатолій Борисович 46910 
Бориславський Борис Євгенович 46910 
Борисов Андрій Юрійович 45940 
Борисов Олександр Іванович 45855 
Борова Лариса Михайлівна 45606, 46022, 46180, 46311, 46987 
Боровіков Олександр Михайлович 46235, 46236, 46237, 46238, 46239 
Боровок Тарас Іванович 45404, 45405, 45406, 45407 
Бородай Ірина Сергіївна 45950 
Бородіна Наталя Сергіївна 46517 
Бородкіна Ганна Іванівна 46749 
Борщагівський Петро Євгенович 46762 
Борщук Олександр Олександрович 46058 
Бохонько Олександр Вікторович 45576 
Брагинець Олександр Федотович 46728 
Брагін Дмитро Анатолійович 46438 
Брагіна Тетяна Ігорівна 46858 
Брацкова Зінаїда Михайлівна 46980 
Брєєва Ольга Володимирівна 46537 
Бровченко Леся Миколаївна 46801 
Брусник Алла Юріївна 46057 
Бубнов Ювєналій Ювєналійович 46340 
Будинський Дмитро Борисович 46122 
Будишевська Марія Олегівна 45525 
Будівська Тетяна Володимирівна 45553 
Будрейко Олена Анатоліївна 46839 
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Бузинний Яків Васильович 46668 
Бузіннік Віктор Нестерович 45523 
Буймістер Анатолій Іванович 45512 
Булаєв Олексій Вікторович 46007 
Булат Анатолій Федорович 46954 
Булатніков Олександр Анатолійович 45523 
Бульбенюк Світлана Степанівна 46723 
Бурбело Микита Андрійович 46794 
Буренко Олег Володимирович 45513 
Бурлай Тетяна Вікторівна 45516, 46560 
Бутенко Наталія Василівна 46126 
Бутов Ігор Анатолійович 45833, 45834, 46207 
Бухтуєв Олександр Володимирович 46139 
Бучинська Любов Георгіївна 46537 
Бушуєва Інна Володимирівна 46113 
Вавриш Андрій Валентинович 46643 
Вакула Сергій Миколайович (Sergii Vakula) 46184 
Вакуленко Людмила Леонідівна 46426 
Вакуленко Світлана Миколаївна 46244 
Вакульская Галіна Євгеньєвна 45437 
Вальченко Людмила Юріївна (Valcenko 
Liudmila) 

46271 

Варнавських Катерина Миколаївна 45934, 46312, 46313 
Вартилецька Інна Анатоліївна 46225 
Варшавська Світлана Володимирівна (TM 
SVITLANA WARSHAWSKA) 

45745 

Василевський Олександр Якович 46587 
Василенко Віктор Сергійович (WWS) 46785, 46909 
Василинчук Віктор Іванович 45707 
Васильєва Олександра Анатоліївна 46056 
Васильєва Ольга Олександрівна 46475 
Васильківська Ірина Петрівна 46578 
Василькова Наталя Іванівна 46517 
Васильченко Ольга Сергіївна 46643 
Василюк Анатолій Дмитрович 46292 
Васіна Юлія Володимирівна 45659, 45660, 46092, 46228 
Ватилик Сергій Олександрович 46372 
Велика Ірина Олегівна 45450 
Величко Вікторія Володимирівна 45760 
Венгер Віталій Васильович 45516 
Веніславський Федір Володимирович 45680 
Вера Бесцветная (псевдонім) 46245 
Верба Юрій Валентинович 45678 
Вертилецька Інна Анатоліївна 45706 
Верховський Ігор Леонідович (RAM) 45515 
Верцімаха Олег Ярославович 45917, 45918, 45919, 45982, 45983, 45984, 45985, 

45986 
Веселов В'ячеслав Анатолійович 45392 
Веселянська Лариса Дмитрівна 46181 
Ветренко Роман Георгійович 46072 
Висоцький Анатолій Іванович 46872, 46886, 46923 
Витовтова Олена Олексіївна 46988, 46989 
Вишнивецька Ірина Олександрівна (Мария 
Благова) 

46025 

Вишняков Василь Олександрович 45367, 45368 
Віг Янош 46107, 46983 
Відаль Віталі Свєтіславович 45870, 46653, 46654 
Вільхова Лілія Євгенівна 45706, 46225 
Віра Каморіна-Штих (псевдонім) 46934, 46935, 46936, 46937, 46938, 46939 
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Вірьовкін Сергій Вікторович 46306 
Вісягін Олександр Олексійович 46552 
Вітлінський Вальдемар Володимирович 46733 
Власенко Ірина Олексіївна 46773 
Власова Інна Володимирівна 46833 
Вовк Василь Семенович 46925 
Возняк Галина Василівна 45727 
Войналович Олексій Миколайович 46342 
Войтенко Антон Георгійович 46773 
Войтенко Георгій Миколайович 46773 
Войток Олег Григорович 46491, 46492 
Волинець Олександр Вікторович 46404 
Волік Олександр Григорович 45433, 45434 
Волков Віктор Васильович 45974 
Волков Олег Миколайович 45400, 45401 
Волков Станіслав Сергійович 46787 
Волковий Андрій Володимирович 45832, 46024 
Волкодав Олег Володимирович 45865, 46599 
Володарець Микита Віталійович 46784 
Володимир Київський (псевдонім) 45717 
Волок Олександр Михайлович 46606 
Волошин Андрій Григорович 46980 
Волошин Олексій Іванович 46954 
Волошина Наталія Петрівна 45423 
Волощенко-Холда Лада Юріївна 45516 
Волощук Вікторія Миколаївна 45709, 45710 
Воробей Олександра Олександрівна (Саша 
Отрадная, Keep Silence) 

46769, 46770, 46771 

Воровка Володимир Петрович 45730 
Ворожко Нелі Борисівна 46932 
Вороненко Юрій Васильович 46773 
Воропай Андрій Валерійович 45679 
Востряков Олександр Володимирович 46719 
Гавриш Михайло Михайлович 46734 
Гавура Віктор Васильович 45682 
Гайдучик Святослав Іванович (S.DANKO) 45591 
Гакало Вадим Володимирович 46302 
Галавська Людмила Євгенівна 46846, 46847 
Галавська Людмила Євгеніївна 45525, 45889, 45890, 45891, 46469 
Галанін Олександр Миколайович 45523 
Галацан Олександр Вікторович 45659, 46092, 46228 
Галиця Ігор Олександрович 46357, 46410, 46837 
Галиця Олександр Сисойович 46359, 46837 
Гальченко Дмитро Михайлович (Галіцин) 46340 
Галянт Ольга Володимирівна 45676 
Гамза Ірина Олексіївна 46803, 46804 
Гамза Микола Миколайович 46803, 46804 
Ганначенко Світлана Леонідівна 46787 
Гапоненко Микола Прокопович 46205 
Гапотій Віктор Дмитрович 46210, 46211, 46212, 46213 
Гарага Марія Семенівна 46335 
Гаращук Володимир Миколайович 45614 
Гармаш Євген Олегович (Бальзам) 46630 
Гарріс, Garrys (псевдонім) 46343 
Гасанов Ровшан Закарія огли 46505, 46506, 46507, 46508, 46509 
Гаспарян Артур Самвелович 45568, 45569, 45570, 45571, 45572, 46355, 46511, 

46512, 46513, 46514, 46515 
Гацький Євгеній Вікторович 45863 
Гашицький Станіслав Анатолійович 46657 
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Геєць Валерій Михайлович 45516 
Гераймович Юрій Дмитрович 46845 
Герасименко Валерій Анатолійович 45510 
Герасименко Роман Анатолійович 46407 
Герасимов Ілля Олександрович (F.K) 46171 
Герасимов Олексій Олександрович 46404 
Гетманець Анатолій Іванович 46551 
Гільденбрандт Тетяна Вільгельмівна 46980 
Гілязов Андрій Маратович 46404 
Гіндіс Яків Петрович 46583 
Гінкул Наталя Юріївна 45943 
Гладишев Віталій Валентинович 45861 
Гладкий Віталій Вікторович 45729 
Гладких Інна Валентинівна 46073 
Глинянський Сергій Володимирович 45614, 45680 
Глінкін Володимир Васильович 45408 
Гобов Денис Андрійович 46404 
Говорун Анатолій Григорович 45372 
Головаха Максим Леонідович 45768, 45769 
Головацький Дмитро Васильович 46099, 46100, 46103, 46104, 46105 
Головинський Максим Олександрович 45594, 46452 
Головко Денис Олександрович 45627 
Головченко В'ячеслав Іванович 45692 
Голод Альона Сергіївна 46916 
Голтвенко Іван Олександрович 45369 
Гоман Аліна Сергіївна 46240 
Гончар Олексій Ігорович 45620 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 46317, 46320, 46325 
Гончаров Андрій Олександрович 46075 
Гончаров Володимир Максимович 45589 
Гора Микола Олександрович 46572 
Горба Андрій Віталійович (Andrei Gorba) 46955, 46956 
Горбань Анатолій Вікторович 46600 
Горбачова Оксана Миколаївна 46642 
Горбенко Валерій Володимирович 45776 
Горбенко Павло Сергійович 45722 
Горбик Петро Петрович 46056 
Горбовець Анатолій Володимирович 46845 
Горбулін Володимир Павлович 46954 
Гордієнко Вячеслав Михайлович 45674 
Гордієнко Микола Олександрович 46566 
Гордій Писаренко (псевдонім) 46683 
Гордус Павло Ігорович 45980 
Горєлова Ірина Юріївна (Высоцкая Ирина) 45741 
Горілик Артем Володимирович 46373 
Горілик Дмитро Володимирович 46373 
Горлова Аліна Едуардівна 45560 
Городинська Інна Володимирівна 46870 
Горпинич Володимир Олександрович 46519 
Горячева Альона Володимирівна 46510 
Гостєв Андрій Олександрович 45675 
Готман Лідія Євгенівна 46641 
Гоян Станіслав Олександрович 45535 
Грабко Володимир Віталійович 46079, 46992 
Грабова Тетяна Віталіївна 46461 
Гребенюк Ганна Віталіївна 45605 
Гребенюк Костянтин Сергійович 46175 
Гребешкова Олена Миколаївна 46719 
Гресь Марк Вікторович 46887 
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Гречківська Наталія Володимирівна 45519 
Григораш Олена Леонідівна 46233 
Григорашенко Олексій Вікторович 46713, 46714 
Григоренко Микола Миколайович 46449 
Григоренко Тетяна Володимирівна 46322, 46323 
Григоровський Валерій Вікторович 45391 
Гринів Петро Ярославович 46404 
Гринчак Володимир Миколайович 45707 
Грисевич Євген Олегович 46861 
Гриценко Ярослав В'ячеславович 45601 
Грицук Ігор Валерійович 45366, 45371, 45373, 45374, 45375, 45376, 45377, 

45696, 46303, 46304, 46305 
Грищук Андрій Якович 45813 
Громовик Богдан Петрович 46373, 46916 
Груздо Ірина Володимирівна (tigralwovna) 46707 
Губанов Володимир Іванович 45895 
Губенко Дмитро Іванович 46954 
Гудима Арсен Арсенович 46194 
Гужва Володимир Михайлович 46727 
Гужва Лідія Миколаївна 45851, 45852, 45853 
Гузенко Світлана Валентинівна 46393 
Гуляєв Дмитро Валерійович 45605 
Гуляєва Марина Віталіївна 45604, 45605 
Гуменюк Світлана Петрівна (А. Беттер) 46431 
Гунішев Андрій Вікторович 45458, 45459 
Гур'єв Сергій Омелянович 46906, 46926, 46927 
Гур`єва Ірина Анатоліївна 46244 
Гураль Оксана Сергіївна 46656 
Гуреєв Василь Миколайович 46117 
Гурей Володимир Ігорович 46636 
Гусар Віталій Григорович 46817 
Гуселетова Наталія Володимирівна 46927 
Гусєв Вячеслав Олександрович 45492, 45493 
Гутаревич Юрій Феодосійович 45372, 46303, 46305 
Дабіжа Ольга Олексіївна 46404 
Давимука Степан Антонович 45727 
Давтян Лена Левонівна 46773 
Давтян Лєна Левонівна 46916 
Давшан Олександр Федорович 46045, 46046, 46047, 46048, 46049, 46050, 46051, 

46052, 46053 
Дадика Валентина Іванівна (Олексієва) 45742 
ДаМы Спелись (псевдонім) 46093, 46093 
Даниленко Олена Авксентіївна 46725 
Данилова Галина Степанівна 45364, 45365 
Данилова Наталія Миколаївна 46234 
Данилова Христина Вікторівна 46795 
Данілін Ярослав Іванович 46377 
Данілова Антоніна Павлівна 46404 
Данько Ольга Сергіївна 45930, 45931, 46481 
Даньковська Ольга Володимирівна 46655 
Даценко Людмила Миколаївна 45730 
Дацюк Сергій Аркадійович 45937 
Дашкевич Ігор Богданович 46076 
Дворський Петро Дмитрович 46927 
Дворщенко Олег Станіславович 46537 
Дегтяренко Євгенія Анатоліївна 45930, 45931, 46481 
Деденко Марина Сергіївна 46285 
Дейнега Денис Миколайович 46282 
Дейнеко Вікторія Володимирівна 45902 
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Делієв Георгій Вікторович 45998 
Дем'яненко Олександра Сергіївна 46404 
Дем'яненко Сергій Іванович 46676, 46677, 46678 
Дем'янчук Сергій Степанович 45756 
Дем`янюк Олена Сергіївна 46166 
Дем’яненко Олександр В’ячеславович 46243 
Демиденко Надія Павлівна 46879, 46880 
Денисов Артем Валерійович 46054 
Денисова Альона Євгеніївна 46054 
Денісова Ольга Олександрівна 46731 
Дергачов Володимир Андрійович 46692 
Дергачов Костянтин Юрійович 46308, 46309 
Дерек Іренеуш Даміан 46422 
Дерпак Юрій Іванович 45617 
Джейк Персі (псевдонім) 46633 
Джусь Ярослав Анатолійович 45553 
Дземан Михайло Іванович 45690 
Дземан Наталія Анатоліївна 45690 
Дзівак Віра Іванівна 46454 
Диба Михайло Іванович 46743 
Дима Костянтин Юрійович 46404 
Дима Павло Костянтинович 45757 
Динник Наталія Вікторівна 45690 
Динь Ірина Миколаївна 45727 
Диняк Тетяна Володимирівна 45800 
Діана Велєсова (псевдонім) 46206 
Діденко Дмитро Георгійович 46281 
Дідковська Людмила Іванівна 46787 
Діц Руслан Анатолійович 46274 
Дмитрий Ильинский (псевдонім) 46651 
Дмитрієв Дмитро Миколайович 45915 
Дніпровська Лариса Володимирівна 46440 
Добрадін Олександр Олександрович 45725 
Добровольський Георій Миколайович 45610 
Довганик Надія Михайлівна 45688, 45689 
Довжик Михайло Вікторович 45814 
Долганов Кінт Євгенійовий 45375, 45376 
Долгушева Зоя Іллівна 45540 
Долінський Леонід Борисович 46757, 46758, 46759, 46760 
Долішня Богдана Олексіївна 45727 
Доляновський Антон Володимирович 46194 
Доманчук В'ячеслав Миколайович 46057, 46404 
Дороговцева Лілія Миколаївна 46980 
Доронкін Вадим Вікторович 46148, 46149, 46621 
Дорохова Людмила Миколаївна 46181 
Дорош Володимир Миколайович 46398 
Дорошенко Олена Олександрівна 46011 
Доценко Наталія Володимирівна 45421, 45422, 45746, 45747 
Драганчук Олена Михайлівна 45820, 45821 
Драганюк Володимир Вікторович 46739 
Дранга Віолета Валеріївна 45398 
Дрейс Юрій Олександрович 45617, 45618, 45619, 45620 
Дробаха Анатолій Іванович 45588 
Дроздов Олексій Леонідович 45861 
Дроздова Анна Олександрівна 46773 
Дроздова Ірина Володимирівна 46690 
Дрюченко Дар'я Сергіївна 46998 
Дубель Володимир Ігорович 46124 
Дубель Михайло Ігорович 46124 
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Дубенко Андрій Євгенович 46475 
Дубенко Євген Григорович 46475 
Дубенко Крістіна Сергіївна 45452, 46907 
Дубенко Сергій Васильович 45452, 46907 
Дубенко Юлія Миколаївна 45452, 46907 
Дубіневич Сергій Васильович 45457 
Дубініна Марина Вікторівна 45454 
Дубінська Євгенія Аркадіївна 46416 
Дубовий Павло Васильович 45813 
Дуброва Марина Вікторівна 46216 
Дудка Вадим Володимирович 45711 
Дунаєва (псевдонім) 45965 
Дунаєва, Вікторівна, Спіца (псевдонім) 45538 
Дьомін Микола Мефодійович 45385 
Дьомкіна Тетяна Вікторівна 46185 
Дячук Олександр Анатолійович 45516 
Ейгензеер Володимир Іванович 45712, 45906, 46121, 46202 
Євзеров Ісаак Данилович 46845 
Євтушенко Анна Валентинівна 45942 
Євтушенко Ольга Володимирівна 46957, 46958 
Євченко Ольга Степанівна 46647, 46878 
Єзжельонок Світлана Олександрівна 46404 
Єлейко-Хемич Любомира Олегівна 46537 
Єліна Тетяна Вікторівна 45890, 46469, 46846 
Єпішев Генадій Петрович 46652 
Єргаков Олексій Миколайович (Алексей 
Мирою) 

45786 

Єременко Олександр Іванович 46498, 46499 
Єрошкіна Ірина Євгеніївна 46648, 46663 
Єршов Володимир Миколайович 45498 
Єрьоменко Едуард Анатолійович 46071 
Єрьомін Ігор Юрійович 45895 
Єрьоміна Наталія Володимирівна 45731 
Єфименко Микола Миколайович 45743, 45900, 45901, 45929 
Жабоєдов Генадій Дмитрович 46042 
Жарікова Катерина Олександрівна 46736 
Жарков Володимир Ярославович 46004 
Жданюк Валерій Кузьмович 46502, 46503 
Жежель Олег Васильович 45568, 45569, 45570, 45571, 45572, 46355, 46511, 

46512, 46513, 46514, 46515 
Желем Олег Калістратович 46841, 46842 
Жеребець Олександр Михайлович 46805, 46806, 46807, 46813, 46814 
Жеребко Андрій Володимирович (Андрій 
Благословенний) 

46276 

Жигайло Оксана Володимирівна (Ксенія 
Дубравіна) 

46884 

Жигайло Олег Іванович 46883 
Жигалов Антон Костянтинович 45538 
Житнік Тетяна Сергіївна 45669 
Жолонковський Анатолій Анатолійович 46120, 46453 
Жолтіков Олег Валентинович 46449 
Жувак Любов Борисівна 46058 
Жук Валерій Миколайович 45436 
Жук Наталія Леонідівна 45436 
Жупник Андрій Іванович 46632 
Журавель Андрій Миколайович 46106 
Журавель Костянтин Миколайович 46701 
Журавльов Артем Ігорович (Artem 
Zhuravlov) 

46184 
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Журавльов Віктор Олексійович 46269, 46277 
Журавльов Сергій Олександрович 46442 
Журба Анна Олексіївна 46962, 46963, 46968 
Журба Дмитро Іванович 46962, 46968 
Заблоцька Олена Юріївна 45707 
Заболотських Юрій Анатолійович (ZaB) 46649, 46650 
Заболоцький Віктор Васильович 46741 
Заверуха Едуард Анатолійович 45575, 46404 
Загорій Володимир Антонович 46773 
Загорій Гліб Володимирович 46773, 46892 
Задорожній Юрій Леонідович 46082 
Задоя Ігор Миколайович 46177, 46178, 46179 
Заєць Володимир Вікторович 45881 
Заєць Володимир Сергійович 46125 
Зазуляк Олег Михайлович 45678 
Зайцев Олександр Євгенович 45577 
Зайцев Ювеналій Петрович 46550 
Залейдінов Руслан Равильович 45979 
Заміховський Леонід Михайлович 45899, 46301, 46844 
Замченко Сергій Володимирович 45739 
Запорожець Денис Федорович 46999 
Зарахович Анатолій Йосипович 46441 
Зарицька Наталія Петрівна 46585 
Засипкін Олександр Вікторович 45669 
Захарін Максим Юрійович 45720, 45721 
Захаров Денис Васильович 46405 
Захаров Сергій Олександрович 46306 
Захарова Євгенія Андріївна 46818 
Зацарна Олександра Вікторівна 45849 
Зацепін Олександр Вікторович 46235 
ЗГЕДЖІАНГ ГУАНДЖЯН ГУАНДЖГУА 
ДЖІАОЗХАНДЖИКХАН (ZHEJIANG 
HUANGYAN GUANGHUA 
JIAOZHANJICHAN) 

46684, 46685 

Здольник Геннадій Петрович 45678 
Зеленська Алла Миколаївна 46446 
Зеленський Володимир Олександрович 45630, 45631, 45632, 45633, 45634, 45635 
Зінченко Олена Василівна 46464, 46567, 46568, 46900, 46901 
Зінченко Світлана Артурівна 45865, 46599 
Зінчук Василь Степанович (Джером) 45876 
Зінчук Сергій Іванович (Sizi) 46413 
Зіскін Олександр Семенович 46043 
Златкова Неллі Леонідівна 46778 
Знаковська Євгенія Анатоліївна 45760 
Знахарчук Володимир Михайлович 46926 
Золотарьов Олексій Володимирович 45554, 45555, 45556 
Золотницький Андрій Михайлович 46226 
Золотов Сергій Олегович 46247, 46248, 46249, 46250, 46251, 46252, 46253, 

46254, 46255, 46256, 46257, 46258, 46259, 46260, 
46261, 46262, 46263, 46264, 46265, 46266, 46267, 
46299 

Золотухін Ігор Віталійович 46784 
Зуй Валентина Василівна 45614 
Зябліцев Сергій Володимирович 45994 
Ирина Звягина (псевдонім) 45677 
Ібадов Яшар Садай огли 45868, 45869, 45871, 45872 
Ібраімов Тімур Джевадович 46203 
Ібраімова Марина Василівна 45629 
Іваненко Федір Вікторович 46581 
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Іванівська Тетяна Степанівна 46537 
Іванов Дмитро Анатолійович 46609 
Іванов Олександр Валерійович 46912 
Іванов Олександр Вікторович 46547 
Іванов Сергій Анатолійович 45526 
Іванов Станіслав Миколайович 45614, 45680 
Іванов Юрій Юрійович 45410, 45411, 45412, 45413, 45414, 45415, 45416, 

45417, 45418, 45419 
Іванова Нанулі Вікторовна 46042 
Іванова Наталія Юріївна 46723 
Іванченко Олександр Анатолійович 46485, 46894 
Іванчик Антоніна Михайлівна 46521, 46522, 46523, 46524, 46525, 46526, 46527, 

46528 
Іванчик Михайло Вільгельмович 46521, 46522, 46523, 46524, 46525, 46526, 46527, 

46528 
Іванюк Олександр Анатолійович (Alessandro 
Remi) 

45613 

Івасенко Віктор Петрович 46933 
Івасишин Орест Михайлович 45938, 45939, 45989 
Івасько Інна Михайлівна 46787 
Івахненко Валерій Сергійович 45886, 45887 
Ігнатенко Ірина Олександрівна 46786 
Ігнатенко Олександр Олександрович 46348 
Ігнатова Ольга Павлівна 45748 
Ізмалков Денис Віталійович 45541 
Ілечко Степан Миронович 46345 
Ільїн Сергій Олександрович 45814 
Ільницький Денис Олександрович 46574, 46575, 46582 
Ільясова Анжеліка Володимирівна 45561 
Ільяшенко Володимир Федорович 45738 
Ілясова Аліна Григорівна 45609 
Іпатов Анатолій Володимирович 46690 
Ірза Людмила Миколаївна 46228 
Ісаєв Олександр Юрійович 46230 
Іщенко Віталій Анатолійович 46764 
Кабак Олександра Олександрівна 46862 
Каденко Сергій Володимирович 45894 
Казакул Ксения Павлівна 45788 
Казмірук Наталія Петрівна (Каліновська) 46422, 46423 
Кайдановська Наталія Валентинівна 46388 
Калашнікова Уляна Вячеславівна 46389 
Каленченко Станіслав Миколайович 45917, 45918, 45919, 45982, 45983, 45984, 45985, 

45986 
Калиш Ірина Олександрівна 46285 
Калугіна Валентина Михайлівна 45694 
Камчатний Олександр Валерійович 46784 
Канаєв Сергій Валерійович 46694 
Кантер Леонід Борисович (Leonid Kanter) 46184 
Каплін Микола Ігоревич 46188, 46190, 46191 
Капустник Віктор Миколайович 46665 
Капуш Алла Володимирівна 46728, 46734 
Караванський Артем Миколайович 46610 
Караман Ольга Михайлівна 46537 
Карасюк Володимир Васильович 45614, 45680 
Карпенко Андрій Вікторович 46404 
Карпенко Віталій Віталійович 46354 
Карпов Валерій Михайлович 45516 
Карпус Оксана Валеріївна 45733 
Картель Микола Тимофійович 46198, 46199 
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Карчинський Віктор Олександрович 45957 
Касановська Анастасія Борисівна 46174 
Касьяненко Євген Ігорович 46397 
Касюн Олег Олегович 46655 
Катаманова Джеміля Лемарівна 45868, 45869, 45872 
Катерина Чуприна (псевдонім) 45543 
Катіон Едуард Олександрович 46918 
Катунін Олександр Володимирович 46627 
Качанов Петро Тимофійович 45894 
Каширін Роман Володимирович 46012 
Кащенко Станіслав Юрійович 46476, 46893 
Квас Володимир Петрович 45744 
Квасніков Володимир Павлович 46694 
Квєтний Роман Наумович 46347, 46691 
Кеба Сергій Миколайович 46315, 46484 
Кейт Персі (псевдонім) 46633 
Келембетов Іван Володимирович 46235 
Кензов Олег Олегович 46501 
Кизима Станіслав Степанович 46570 
Кизименко Олександр Володимирович 
(Прокофьев) 

45598 

Кизимчук Олена Павлівна 46835 
Кирийчук Дмитро Леонідович 46969, 46970 
Кирилова Олена Олександрівна 46885, 46889 
Кирич Едуард Ілліч 45589, 46015, 46016 
Кириченко Олександр Анатолійович 46362, 46363, 46364, 46380 
Кириченко Олексій Михайлович 45930, 45931, 46481 
Киричок Віталій Петрович 46404 
Кирпикана (псевдонім) 46201 
Кисельнікова Тетяна Вікторівна 45777 
Кисилевська Альона Юріївна 45603 
Кисіль Григорій Олексійович 46353 
Кияшко Олег Миколайович 46888 
Кієнко Тетяна Володимирівна 46447, 46448 
Кіприч Світлана Вікторівна 45409, 46159 
Кірін Вячеслав Микитович 45523 
Кісельов Сергій Валентинович 46234 
Кісілюк Едуард Миколайович 45706, 46225 
Клановець Марина Сергіївна 46441 
Клейн Софія Сергіївна 45697, 45698 
Клименко Борис Володимирович 46314 
Клименко Оксана Зіновіївна 45512 
Клименко Олексій Андрійович 46571, 46572 
Климкевич Світлана Титівна 46101 
Климкін Валерій Миколайович 46414, 46593, 46594, 46964, 46965, 46966, 46967, 

46974, 46975, 46976, 46977, 46978 
Климов Олексій Олегович 45607 
Клімов Андрій Анатолійович 45580 
Ключник Лілія Василівна 45727 
Князєв Святослав Ігоревич 45516 
Кобзар Вікторія Сергіївна 45447 
Кобцева Олена Анатоліївна 46217 
Кобченко Олег Ростиславович 46990 
Ковалевська Лариса Миколаївна 46537 
Коваленко Віктор Володимирович 45609 
Коваленко Дар`я Аркадіївна 46205 
Коваленко Денис Андрійович 46439 
Коваленко Дмитро Павлович 46475 
Коваленко Іван Олегович 46113 
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Коваленко Наталія Вікторівна 46611 
Коваленко Олександр Миколайович 45905 
Коваленко Олександр Олексійович 46404 
Коваль Анна Олександрівна 46537 
Коваль Максим Олегович 46404 
Коваль Олександр Миколайович 46077 
Коваль Роман Григорович 45835 
Коваль Сергій Анатолійович 45522 
Ковальов Віталій Валерійович 46480 
Ковальова Валентина Миколаївна 46696, 46697 
Ковальова Катерина Іванівна 46480 
Ковальська Інна Олександрівна 46094 
Ковальчук Галина Олександрівна 46726 
Ковальчук Таміла Григорівна 46825 
Ковач Світлана Іванівна 46750, 46751 
Ковтун Володимир Сергійович 45888 
Ковтун Руслан Володимирович 46278 
Ковтун Світлана Іванівна 45691 
Коденський Дмитро Олегович 46395 
Кожевнікова Анастасія Сергіївна 46922 
Козак Вадим Григорович 46722 
Козак Павло Віталійович 46223 
Козаченко Ігор Миколайович 45945, 45946 
Козаченко Олександр Іванович 45707 
Козачук Андрій Валерійович 46992 
Козинська Ірина Петрівна 46325 
Козіна Галина Леонідовна 46740 
Козловська Лариса Степанівна 46724, 46732 
Козоріз Марія Андріївна 45727 
Койло Олександр Емілійович 46044 
Колесников Вадим Володимирович 46072 
Колеснікова Ірина Анатоліївна 46724 
Колечко Валентина Володимирівна 46119 
Колісник Віктор Павлович 45680 
Коліушко Денис Георгійович 45409, 46159 
Коломієць Володимир Анатолійович 45456, 46083 
Коломійчук Олексій Валентинович 46365, 46366, 46367 
Колотигін Іван Андрійович 45390 
Комар Тетяна Володимирівна 46828 
Комбаров Олександр Петрович 45486 
Комов Олександр Борисович 45366 
Комов Петро Борисович 45366 
Кондратенко Вікторія Олександрівна 46066, 46067, 46068, 46069, 46070 
Кондратенко Дмитро Анатолійович 46292 
Кондратенко Костянтин Ігоревич 46841, 46842 
Кондратенко Олексій Олександрович 46657 
Кондратюк Ірина Олександрівна 45581 
Кондращенко Володимир Якович 46897 
Конкевич Антон Олександрович 45773 
Коновалов Олександр Федорович 45807 
Коновалов Олександр Яковлевич 45762, 45763, 45764 
Конопльов Олексій Ігорович 46231 
Константінов Олексій Анатолійович 46606 
Конфуций (псевдонім) 46096 
Концевич Віталій Анатолійович 46427 
Копаєнко Ганна Іванівна 46042 
Копилова Альбіна Леонідівна 45517, 45518 
Копотун Ігор Миколайович 46225 
Коптєва Олена Михайлівна 46467 
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Корабель Михайло Володимирович 45969, 45970, 46131, 46135 
Корж-Ікаєва Таїсія Григорівна 45513 
Коритнюк Олексій Ярославович 46773 
Коритнюк Раїса Сергіївна 46773 
Корінько Микола Данилович 45484, 45485 
Корнієнко Анастасія Павлівна 45755 
Корнієнко Валентина Іванівна (Валія Киян) 46898, 46899 
Корнієнко Ірина Анатоліївна 46519 
Корнієцький Олександр Владиславович 46600 
Коровін Сергій Леонідович 46468 
Коровіна Лідія Дмитрівна 45947 
Коротчин Микола Володимирович 45883, 45884 
Корпач Анатолій Олександрович 45372 
Корченко Олександр Григорович 45617, 45618, 45619, 45620 
Косенко Віталій Іванович 46702 
Косолапов Анатолій Аркадійович 45855, 45856, 45857, 45858 
Костенко Микола Прокопович 46439 
Костенко Олена Михайлівна 45746, 45747 
Костенко Ольга Романівна 46555, 46557 
Костильова Ганна Георгіївна 46036 
Костюк Вадим Миколайович 45575, 46404 
Костюк Олександр Володимирович 46192, 46195, 46196 
Костюк Остап Ігорович 46644 
Костюківська Ганна Євгеніївна 45605 
Костюнін Микола Леонтійович 45771, 46708 
Костюченко Андрій Олександрович 45886, 45887 
Кот Олег Степанович (Olaf Kot) 46908 
Котенко Вячеслав Васильович 46504 
Котлярова Маріанна Володимирівна 
(Малюта) 

46863 

Котов Юрій Миколайович 46598 
Котречко Сергій Олексійович 45849, 45938, 45939, 45989 
Коцупатрий Михайло Миколайович 46750 
Коч Наталя Володимирівна 46392 
Кочевих Ігор Іванович 45499 
Кочет Олександр Михайлович 45902 
Кочеткова Ольга Миколаївна 45616 
Кошмак Федір Васильович (Раймонд Тігріс) 46549 
Кошовий Микола Дмитрович 45746, 45747 
Кравцов Геннадій Семенович 45486 
Кравцов Олексій Сергійович 45675, 46564 
Кравченко Ілля Іванович 45830 
Кравченко Тетяна Олексіївна 45817, 45818, 45819 
Кравчук Сергій Васильович 46787 
Красковський Гліб Дмитрович 46241 
Краснобока Олена Юріївна 46318 
Краснокутська Зоя Ігорівна 45371, 45373, 45374, 45375, 45376, 45377, 45696, 

46303, 46304, 46305 
Краснокутський Олександр Миколайович 46057, 46404 
Краснопольський Ігор Борисович 45530 
Краснюк Світлана Ігорівна 45619 
Красюк Олександр Анатолійович 46083 
Крашенінін Олександр Семенович 45387 
Кривогубченко Сергій Григорович 46347, 46691 
Кривошея Юрій Володимирович 46784 
Крик Марія Рудольфівна 46371 
Крилюк Віталій Омелянович 45497, 46194 
Крисанов Дмитро Федосович 46787 
Кристопчук Тетяна Євгенівна 46390 
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Кришевич Ольга Володимирівна 45706, 46225 
Круглик Владислав Сергійович 45542 
Кругляк Мирослава Іванівна 46721 
Кружилко Олег Євгенович 46362, 46363, 46364, 46380 
Крупій Васілій Владіміровіч (Крупий 
Василий Владимирович) 

46055 

Крупник Віталій Олександрович 46921 
Крупник Михайло Семенович 45792 
Крупнік Михайло Семенович 46023 
Крутов Василь Васильович 45590 
Крутько Валерій Олександрович 46841, 46842 
КрымSкая (псевдонім) 45972, 45973 
Крюковська Леся Іванівна 46994 
Крючков Вадим Євгенович 45772 
Крячко Олег Володимирович 46763 
Крячун Вадим Антонович 46705 
Ксьонова Катерина Володимирівна 46415 
Куванов Вячеслав Володимирович 45776 
Кудацький Леонід Наумович 46482, 46979 
Кудренко Олексій Вікторович 46571 
Кудрін Станіслав Сергійович 45930 
Кузнецов Валерій Геннадійович 46611 
Кузнецов Віталій Володимирович 45706, 46225 
Кузнецова Ірина Олексіївна 45697, 45698 
Кузьменко Віра Володимирівна 46404 
Кузьменко Дмитро Михайлович 45799 
Кузьмишина Наталія Василівна 46244 
Кузьмін Валерій Юрійович 46194, 46906 
Кузьмін Віктор Володимирович 46443 
Кузьмін Ігор Іванович 45679 
Кузьмін Олексій Володимирович 46247, 46248, 46249, 46250, 46251, 46252, 46253, 

46254, 46255, 46256, 46257, 46258, 46259, 46260, 
46261, 46262, 46263, 46264, 46265, 46266, 46267, 
46299 

Кузьміна Клариса Іванівна 45611 
Кукоба Володимир Павлович 46730 
Кулава Ліліана Михайлівна 46334 
Кулаков Андрій Валерійович 46204 
Кулаков Олексій Олександрович 46007 
Кулик Анатолій Ярославович 46347, 46691 
Кулик Микола Сергійович 46694 
Кулик Ярослав Анатолійович 46347, 46691 
Кулік Анатолій Степанович 46308, 46309 
Куліков Петро Мусійович 45726 
Кулінська Поліна Олександрівна 45956 
Куліш Володимир Володимирович 45440 
Кульчицька Оксана Олексіївна 45396 
Кульчицька Світлана Дмитрівна (Наташа 
Помидоркина) 

46170 

Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця) 45922, 45923, 45924, 45925, 45926 
Куніцький Юрій Леонідович 45435 
Купліванчук Анжела Володимирівна 46011 
Курач Роман Олександрович 46404 
Курганов Олександр Геннадійович 45401 
Курзіна Наталія Петрівна 45778 
Курижева Оксана Олександрівна 45659 
Куріненко Володимир Леонідович 46110, 46111, 46112, 46136, 46137 
Курінний Антон Валерійович 45861 
Куркалахашемі Сейєд Аліасгар 46479 
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Кусий Михайло Ярославович (Квартирант, 
Морячок) 

46497 

Кустов Віталій Сергійович 46162 
Кутумов Ігор Вілійович 46954 
Куцик Микола Стефанович 46031, 46032 
Кучеренко Володимир Григорович 45771 
Кучеренко Юрій Володимирович 46444 
Кучко Олексій Борисович 45681 
Кушнір Віталій Андрійович 46926, 46927 
Кушніренко Олександр Георгійович 45680 
Лаврентьєва Людмила Миколаївна (Алим 
Дюл) 

46115 

Лавська Тетяна Валеріївна 45402, 45403 
Лагутенко Юлія Юріївна 46404 
Лад Нечипоренко (псевдонім) 45529 
Лазарєв Вадим Олегович 46432 
Лазарєв Сергєй Николаєвич 45461, 45462, 45463, 45464, 45465, 45466, 45467, 

45468, 45469, 45470, 45471, 45472, 45473, 45474, 
45475, 45476, 45477, 45478, 45479, 45480, 45481, 
45482, 45483, 45496 

Лана Лісіна (псевдонім) 46639, 46640 
Ланбін Віктор Сергійович 45814 
Ландіхов Володимир Володимирович 46629 
Лапін Андрій Валентинович 45453, 46689 
Ластенко Олександр Вікторович 46794 
Латик Мирослав Іванович 46818 
Лащевський Вадим Миколайович 46404 
Лебеда Тетяна Борисівна 45516 
Лебедєва Тетяна Олександрівна 45659, 46154 
Лебединський Дмитро Олександрович 45966 
Левашов Олег Михайлович 46404 
Левицька Світлана Іванівна 46229 
Левицький Іван Теодорович 45899, 46301 
Левицький Олег Юрійович 45800 
Левітов Аллан Миколайович 45646 
Левківський Олександр Олександрович 45372 
Левченко Олександр Георгійович 46404 
Левченко Тихон Дмитрович 45966 
Легкий Вадим Леонідович 46818 
Легкодух Іван Степанович 46706, 46708 
Легкодух Наталія Федорівна 45771 
Лендьел Дмитро Павлович 46034, 46035 
Лень Сергій Олександрович 46404 
Леонова Валентина Авксентіївна 46857 
Леонова Світлана Вікторівна 46310 
Леонтьєв Олександр Миколайович 46972 
Лепеха Таїсія Василівна 46435 
Лесьо Наталія Олексіївна 45602 
Летнянчин Любомир Іванович 45680 
Лехан Валерія Микитівна 46011 
Лешин Микола Миколайович 46896 
Лещишин Юрій Зіновійович 46134 
Лимар Інна Віталіївна 46993 
Линдін Сергій Сергійович 45707 
Линник Олеся Сергіївна 45438 
Липей Євгенія Богданівна 45952, 45953 
Липовка Віктор Романович 46756 
Лисаков Євген Олександрович 46404 
Лисенко Євгенія Володимирівна 46455 
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Лисенко Ірина Володимирівна 46737, 46738, 46739 
Лисенко Сергій Олегович 46746 
Лисенко Юрій Григорович 45726 
Лисенко Ярослав Анатолійович 46110, 46111, 46112, 46137 
Лисицина Олена Олексіївна 46396 
Лисогор Віталій Григорович 46548 
Лисюк Андрій Миколайович 46404 
Литвиненко Анатолій Михайлович 46957, 46958 
Лихолатов Андрій Володимирович 45749 
Лі Дмитро Романович 46665 
Лівшиць Анастасія Олександрівна 46473 
Лір Віктор Еріхович 45516 
Лірник Антон Анатолійович 45574 
Лісін Денис Олександрович 45951 
Лісовий Володимир Миколайович 45902 
Лісовик Антон Леонідович 46375 
Ліхачова Зінаїда Олександрівна (ZINAIDA 
LIHACHEVA) 

46164 

Ліхоузов Олексій Сергійович 46404 
Ліщук Дмитро Савич 46608 
Лобок Лада Володимирівна 46270 
Логачова Людмила Миколаївна 45759 
Логачова Олена Вікторівна 45759, 45807 
Логінов Анатолій Володимирович 46610 
Ломачинська Оксана Петрівна (Коджибаш) 45751 
Ломачинський В'ячеслав Іванович 45751 
Лопандя Олександр Іванович 46404 
Лотиш Олексій Владиславович 46057 
Лубянська Світлана Павлівна (Ольга 
Клименко) 

45893 

Лугова Ольга Іванівна 45454 
Лук'яненко Дмитро Григорович 46715 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович 46029 
Лук'яненко Сергій Іванович 45505, 46376 
Лук'янов Ігор Іванович 45388 
Лук'янчук Євген Іванович 46401, 46402 
Лукащук Ольга Василівна 45997 
Лукін Віктор Веніамінович 46085 
Лупітько Надія Василівна 46073 
Луполчук Світлана Василівна 46456, 46457 
Луцик Артур Петрович 46995 
Луців Ігор Володимирович 46636 
Луцький Максим Георгійович 46643 
Лучко Степан Дмитрович 46433 
Любарський Володимир Максимович 45773 
Люлько Олена Олександрівна 46626 
Люткевич Ольга Михайлівна 45727 
Лясковський Віктор Петрович 45370 
Лях Володимир Васильович 46482 
Ляхін Олександр Володимирович 45886, 45887 
Ляхов Олександр Логвинович 46306 
Ляшенко Ганна Вадимівна 46656 
Ляшенко Олена Вікторівна 46841, 46842 
М'ясоєдов Валерій Васильович 45902 
Магамедов Володимир Камілович 45858 
Мажаєв Олександр Ернестович 45566 
Мазур Надія Леонідівна 45719 
Майорникова Яна Юріївна 45394, 45395 
Майорова Тетяна Володимирівна 46744 
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Майстренко Володимир Володимирович 46362, 46363, 46364, 46380 
Макаров Віталій Михайлович 46189, 46190, 46191 
Макаров Дмитро Владиславович 46284 
Макаров Сергій Валерійович 45523 
Макарчук Ольга Володимирівна 45514 
Маковій Марина Володимирівна 46284 
Макогончук Василь Сергійович 46030 
Максим Данкевич (псевдонім) 45378, 45379, 45445 
Максименко Інна Валентинівна 46868 
Максименко Кирило Григорович 46959 
Максименко Марина Ігорівна 45851, 45852, 45853 
Максимчук Анастасія Ігорівна 46799 
МАКСТАР (псевдонім) 45460 
Малиш Наталія Андріївна 46996 
Малишко Вікторія Василівна 46441 
Малік Олександр Іванович 46542, 46543 
Малініна Наталя Геннадіївна 45659, 46154, 46228 
Малов Олег Леонідович 45827, 45828 
Малько Ганна Олександрівна 45370 
Мамчур Віталій Йосипович 45524 
Манацький Олександр Михайлович 46099, 46104, 46105 
Манько Іван Володимирович 46571 
Мараренко-Мороз Олена Альфредівна 
(Мараренко Елена, Мараренко Алена) 

45693 

Мараховський Андрій Андрійович 46643 
Марина Кучеренко (псевдонім) 46328 
Маринушкіна Неля Олександрівна 45802 
Маринюк Володимир Євгенович (Faradey) 46286, 46287, 46288, 46289, 46290 
Марков Іван Євгенович 46888 
Марковський Павло Євгенович 45938, 45939, 45989 
Маркусь Богдан Васильович (Маркусь Дан) 45789 
Мартинов Максим Вадимович 45565 
Мартиновський Володимир Володимирович 45614 
Марунич Іван Володимирович 46852 
Марунченко Артем Вікторович 46139 
Марусіч Андрій Васильович 45447 
Марцинчик Денис Сергійович 46404 
Марченко Дмитро Володимирович 46845 
Марченко Людмила Юріївна 46537 
Массанова Марина Анатоліївна 46368 
Матвєєва Олена Володимирівна 45912 
Матвієнко Сергій Андрійович 45387 
Матвійчук Віктор Васильович 45707 
Матейчик Василь Петрович 46994 
Матросов Сергій Едуардовіч 46687 
Махов Василь Васильович 46917 
Махотенко Сергій Васильович 45886, 45887 
Мацак Сергій Анатолійович 46404 
Мацелюх Богдан Павлович 46985, 46986 
Мацелюх Ярослав Павлович 46985, 46986 
Мацуга Ольга Миколаївна 46690 
Мацюк Олександр Олександрович 45979 
Машевський Олександр Альфредович 45547, 45548 
Машковський Сергій Григорович 46160 
Медков Артем Ігорович 45987 
Медков Денис Ігорович 45987 
Медков Ігор Володимирович 45987 
Мелаш Валентина Дмитрівна 45656, 45658, 45668 
Мележик Віктор Андрійович 46706, 46708 
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Мельник  Ірина Леонідівна 46837 
Мельник Віталій Олександрович 46791 
Мельник Володимир Борисович 45523 
Мельник Людмила Михайлівна 46835 
Мельниченко Віктор Юрійович 45800 
Мельничук Борис Вікторович 45436 
Мельніков Віктор Володимирович 45895 
Мендела Володимир Мирославович 46404 
Менцак Андрій Васильович 46866, 46867, 47000, 47001 
Месюра Володимир Іванович 45506, 45507 
Метелиця Володимир Михайлович 45436 
Мєшков Юрій Якович 45848, 45849, 45938, 45939, 45989 
Микитчик Олександр Васильович 45706, 46225 
Миколайчук Володимир Анатолійович 45773 
Мироненко Петро Михайлович 46627 
Митрофанов Олександр Петрович 46708 
Митяй Оксана Василівна 46829 
Михайлицький Олександр Анатолійович 46860 
Михайлович Тарас Володимирович 46008, 46009 
Мігальов Андрій Олександрович 45771, 46706, 46708 
Мінкова Ольга Геннадіївна 46211, 46212 
Мінченко Микола Петрович 46428 
Мінькова Світлана Валеріївна 46310 
Міровая Ірина Володимирівна (псевдонім) 46569 
Місютіна Вікторія Іванівна 45516 
Міхеєнко Антон Олегович 45886, 45887 
Міхнєв Сергій Сергійович 46694 
Мішиєв Валерій В’ячеславович 45553 
Мішин Андрій Олександрович 45393, 45394, 45395 
Мішка Коваленко (псевдонім) 46530 
Міщук Ольга Віталіївна 46824 
Мовсісян Аліна Гарушівна 45659 
Мовчан Борис Олексійович 46802 
Мовчан Оксана Анатоліївна 46635 
Могильний Сергій Володимирович 46891 
Мокієнко Андрій Вікторович 46310 
Мокрий Артем Валерійович 45862 
Молдаван Любов Василівна 46787 
Молодиченко Валентин Вікторович 45656 
Молоков Микола Борисович 46606 
Молчан Ярослав Васильович 46026 
Монатик Дмитро Сергійович 45713, 45714, 45715, 46332 
Монт Ростислав Олегович 45575 
Мороз Євген Валерійович 45650 
Мороз Ксенія Олексіївна 46638 
Мороз Микола Георгійович 45928, 45932 
Морозова Анна Михайлівна 45436 
Морозова Марина Миколаївна 46404 
Морозова Марія Леонідівна 46370 
Москаленко Віталій Федорович 46553 
МС Т (псевдонім) 46386 
Мудрик Олександр Богданович 45857 
Мужилко Олександр Олексійович 45492 
Мужук Леонід Петрович 45596 
Музика Ірина Станіславівна 45727 
Музика Катерина Олександрівна 46982 
Музиченко Анатолій Степанович 46823, 46830 
Мукасєєв Андрій Вікторович 45803, 45804 
Мурзак Іван Дмитрович 45425 
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Мурований Вадим Жоржович 45574 
Мусіна Людмила Абдрахманівна 45516 
Мусоєв Сафол Мирахмадович 45661 
Мухіна Анна Сергіївна (Анна Зенкова) 46116 
Мямлін Сергій Віталійович 46623 
Навроцький Максим Анатолійович 45400 
Нагорна Анастасія Володимирівна 46531, 46532 
Нагорний Дмитро Миколайович 46346 
Нагорних Олексій Сергійович 46368 
Назаренко Антон Володимирович 46268 
Назаренко Володимир Михайлович 46656, 46657 
Назаренко Ірина Іванівна 46194 
Назаренко Михайло Володимирович 45864, 46656, 46657 
Назаренко Наталія Володимирівна 46656, 46657 
Назаренко Тетяна Миколаївна 46341 
Назарець Михайло Миколайович 45546 
Найдич Ніна Митрофанівна 45779, 45780, 45781 
Наку Алла Леонідівна 46335 
Налєскіна Леся Анатоліївна 46537 
Наливайко Анатолій Петрович 46719 
Насиленко Євгеній Анатолійович 45640, 45641, 45642, 45643, 45644, 45645, 45761 
Настасенко Валентин Олексійович 45809, 45810, 45811, 45812 
Настасенко Олена Валентинівна 45810 
Наталія Ліскевич-Котова (псевдонім) 45735 
Наталія Уіллрайт, Наталия Уиллрайт 
(псевдонім) 

45961 

Наталуха Олександр Сергійович 45577 
Натурчак Наталія Євгенівна 45436 
Невілько Олексій Григорович 45873 
Негреба Тетяна Валер'янівна 45423 
Негреску Ігор Антонович 45686, 45687 
Негрецький Сергій Миколайович 46228 
Неда Неждана (псевдонім) 46454 
Недвига Микола Петрович 46539, 46540 
Недін Валентин Олегович 45988 
Неклеса Олена Валеріївна 46543 
Некрасовський Юрій Якович 46182 
Непша Олександр Вікторович 45730 
Нефьодов Олександр Олександрович 45524 
Нехайчук Дмитро Валерійович 46391 
Нецький Олексій Владиславович 45864 
Нечипорук Віталій Володимирович 45617, 45619 
Нємченко Вікторія Володимирівна (Славина 
Виктория) 

46445 

Никифоров Анатолій Євгенович 46559, 46562 
Никифорчук Дмитро Йосипович 45707 
Николаєв Володимир Михайлович 46415 
Николай Нагайцев (псевдонім) 46414, 46593, 46594, 46964, 46965, 46966, 46967, 

46974, 46975, 46976, 46977, 46978 
Николайчук Микола Ярославович 45899, 46301 
Нікіпелова Олена Михайлівна 45603, 46310 
Нікітюк Марися Юріївна 45557, 45558 
Нікішаєв Володимир Іванович 46927 
Ніколайчук Аліна Анатоліївна 46198, 46199 
Ніколаюк Сергій Ігорович 45707 
Ніколенко Лариса Іванівна (Ніколенко Леся 
Іванівна) 

46483 

Ніколенко Ольга Миколаївна 46637 
Ніколенко Світлана Іванівна 46310 
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Новицький Ігор Юлійович 46191 
Новіков Федір Микитович 46906 
Новікова Марія Миколаївна 46927 
Новодран Олександр Вікторович 46310 
Новосельська Вікторія Валеріївна 45994 
Новотарський Кирило Михайлович 46124 
Новохатський Максим Васильович 45917, 45918 
Ножечкіна Олена Сергіївна 46425 
Ноздрін Кирило Ігоревич 45856 
Носко Михайло Михайлович 46537 
Носкова Валентина Іванівна 46173 
Носовський Андрій Миколайович 46600 
Ньюкирк Тетяна Василівна  (ALKORA, 
Tetyana V Newkirk) 

45591 

Обухов Віталій Леонідович 45578, 45579, 46109, 46128 
Овсєєв Олександр Михайлович 45608, 45904, 46520 
Овчиннікова Нінель Леонідівна 45665 
Овчиннікова Ольга Вікторівна 46615, 46616, 46617, 46618, 46619, 46620, 46624 
Огроднічий Костянтин Олексійович 46404 
Огрохина Юлія Миколаївна 46013, 46014 
Одноралов Ігор Васильович 45999, 46000, 46001, 46002, 46003, 46038 
Однорог Микола Сергійович 46669 
Озерчук Ігор Михайлович 46809, 46811 
Оксьон Валентина Іванівна 46854 
Олекса Белобров (псевдонім) 45700 
Олександр Доля (псевдонім) 45941 
Олексенко Тетяна Давидівна 45656 
Олексієнко Сергій Борисович 45702 
Олена Гранд, Елена Гранд (псевдонім) 46634 
Олена Мусієнко (псевдонім) 45862 
Олефір Володимир Костянтинович 45516 
Олефіренко Михайло Миколайович 46316 
Олійник Анатолій Степанович 46739 
Олійник Володимир Вікторович 46404 
Оліфірова Тетяна Федорівна 46773 
Олішевський Сергій Володимирович 45816 
Ольга Клименко (псевдонім) 46374 
Ольховський Валерій Леонідович 46802 
Омельченко Вадим Володимирович 45898 
Омельченко Володимир Олександрович 45659, 45660 
Омельченко Євгеній Олександрович 45773 
Омельченко Олександр Віталійович 45455 
Омельчук Юрій Олексійович 46748 
Онисько Ігор Богданович 45562 
Опара Вікторія Борисівна 45976 
Опошній Вадим Володимирович 46404 
Опришко Валентина Іванівна 45524 
Орел Анна Анатоліївна 45385 
Орехов Олександр Олександрович 46918 
Орехова Анастасія Олександрівна 46918 
Орєхова Валерія Валеріївна 46404 
Орлов Дмитро Володимирович 46601, 46602, 46603, 46604 
Орлов Роман Іванович 45646 
Орлянський Веніамін 45768, 45769 
Осадченко Інна Іванівна 46319, 46826 
Осадчий Вячеслав Володимирович 45542, 46466 
Осадчук Наталія Володимирівна 46819 
Осаульчук Сергій Васильович 46404 
Остапов Дмитро Михайлович 45902 
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Остаповець Лариса Іванівна 45691 
Остапченко Людмила Іванівна 45896 
Остапчук Сергій Миколайович 45436 
Остапюк Ярослав Васильович 45967, 45968, 46129, 46130 
Осташко Тамара Олексіївна 45516 
Островська Марія Вікторівна 45506 
Островська Ольга Анатоліївна 45584, 46729 
Охріменко Алла Григорівна 46357 
Охріменко Андрій Олександрович 45620 
Охріменко Станіслав Сергійович 46274 
П'ятигорець Сергій Андрійович 45955 
П'ятчаніна Тетяна Віталіївна 46537 
Павел Счастье (псевдонім) 46193 
Павленко Вадим Юрійович 45639 
Павленко Вікторія Вікторівна 45512 
Павленко Геннадій Сергійович 46656 
Павленко Ігор Олексійович 46698 
Павленко Меланія Іванівна (Меланія 
Павленко-Кравченко) 

46411 

Павлик Володимир Іванович 46493, 46494, 46495, 46535, 46536 
Павлик Ганна Володимирівна 45746, 45747, 46692 
Павлишин Любомир Васильович 46274 
Павловський Володимир Васильович 46670 
Падалка Віктор Миколайович 46194 
Паламарчук Ігор Георгійович 45400, 45401 
Палко Іштван Юліусович 46140 
Панадій Олександр Петрович 45436 
Панасюк Майя Миколаївна 45822 
Панін Владислав Вадимович 46600 
Панченко Іван Васильович 45424 
Панченко Олександр Анатолійович 46808 
Паперник Максим Юрьєвич 46699 
Паращук Володимир Григорович 45813 
Паришев Антон Володимирович 46309 
Парубець Олег Валентинович 46357, 46837 
Пархотик Дмитро Іванович 45704 
Пасечник Андрій Сергійович 45679 
Пасхавер Борис Йосипович 46787 
Пасхал Юрій Васильович 45771, 46706 
Патюта Інна Миколаївна 46378 
Пахомов Олександр Євгенійович 46605 
Пащенко Василь Трохимович 46953 
Пелевін Станіслав Леонідович 46404 
Перебаєв Юрій Михайлович 46565 
Переверзєва Наталія Миколаївна 46836 
Пересунько Михайло Юрійович 45773 
Перов Микола Олексійович 46191 
Перцев Григорій Дмитрович 45423 
Першина Юлія Вікторівна 45605 
Песоцький Володимир Васильович 46123 
Петрановська Алла Леонідівна 46056 
Петрашко Людмила Петрівна 46735 
Петренко Ірина Павлівна 46628 
Петренко Катерина Германівна 45823 
Петренко Олександр Васильович 46361 
Петрина Олександр Валентинович 45930, 45931, 46481 
Петришин Сергій Іванович 46079 
Петрова Ганна Олександрівна 46307 
Петрова Ірина Леонідівна 45585 
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Петрова Катерина Вікторівна 46307 
Петрова Олена Анатоліївна 46404 
Петрухін Віталій Степанович 46543 
Пешехонова Любов Михайлівна 45773 
Пєсков Дмитро Олександрович 46831 
Пєтков Олександр Олександрович 45409 
Пилипенко Максим Миколайович 45605 
Пилипенко Ростислав Євгенович 45450 
Пирлик Роман Вікторович 45979 
Писаренко Владислав Олександрович 46999 
Писаренко Надія Борисівна 45614 
Письменицький Андрій Анатолійович 46210 
Півоваров Олег Вікторович 46092 
Підгорна Наталія Михайлівна 46920 
Піддубний Олександр Вікторович 46308 
Піменов Сергій Валентинович 45975 
Пісковський Юрій Іванович 46645 
Плаксієв Дмитро Ігорович 46404 
Поган Олексій Михайлович 46404 
Погодаєв Сергій Євгенович 45544, 46197 
Погорелов Сергій Степанович 46997 
Погорецький Микола Анатолійович 45707 
Подгорнов Євгеній Олександрович 46274 
Подолець Роман Здиславович 45516 
Подольчак Ігор Володимирович 46558 
Подоляка Андрій Вікторович 45805 
Покатаєва Катерина Петрівна 46590 
Поливода Вадим В'ячеславович 45707 
Політов Володимир Олегович 46404 
Політовська Галина Василівна 46351, 46399 
Поліщук Владислав Дмитрович 46704 
Поліщук Євгенія Анатоліївна 46742 
Поліщук Інеса Борисівна 46704 
Поліщук Людмила Захарівна 46537 
Поліщук Олексій Дмитрович 45507 
Половян Олексій Володимирович 45807 
Полукарова Світлана Геннадіївна 46362, 46363, 46364, 46380 
Полюхович Олександр Михайлович 45575, 46404 
Полянська Галина Сергіївна 45724 
Пономарева Алеся Дмитриевна,  A.Shine 
(псевдонім) 

46382, 46383, 46384, 46385 

Пономаренко Валентин Кузьмич 46491, 46492 
Пономаренко Костянтин Павлович 46356, 46971 
Пономаренко Микола Семенович 46892 
Пономаренко Павло Іванович 45424 
Пономаренко Сергій Платонович 46817 
Пономарьова Марія Володимирівна 46801 
Пономарьова Наталія Миколаївна 46589 
Попкова Ксенія Олексіївна 46591 
Попова Олена Валеріївна 46133 
Попович Валерій Павлович 46373 
Поповський Юрій Борисович 45663 
Поручник Анатолій Михайлович 46582, 46715 
Порфіров Максим Петрович 46403 
Постолатьєв Геннадій Анатолійович 46283 
Потриваєва Наталя Володимирівна 45448, 45454 
Почапська Світлана Вікторівна 46477 
Почта Віктор Миколайович 45486 
Почтар Костянтин Володимирович 46432 
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Преображенська Вікторія Вікторівна 
(Виктория ПреобРАженская) 

46709, 46710, 46711, 46712 

Приказчик Віталій Петрович 46403 
Прилепський Юрій Валентинович 46305 
Примостка Людмила Олександрівна 45587 
Приполов Іван Іванович 45707 
Притула Роман Володимирович 45502 
Притула Руслан Леонідович 46086, 46773 
Приходько Тетяна Миколаївна 45706 
Прогонний Микола Віталійович 45814 
Проданець Анатолій Іванович 46214, 46215 
Проданець Юрій Анатолійович 46214, 46215 
Прокопенко Андрій Анатолійович 46404 
Прокопенко Володимир Сергійович 46005 
Прокопенко Катерина Олексіївна 46787 
Прокопович Леонід Юрійович 46236, 46237, 46238, 46239 
Прокоф'єва Олеся Олексіївна 45667 
Проскуріна Ганна Олександрівна (Анна 
Похно) 

45732 

Простаков Михайло Юрійович 46451 
Прохорова Єлєна Вікторівна 46719 
Прохорова Інесса Антонівна 46832 
Прохорович Ігор Володимирович 45674 
Процюк Олег Володимирович 45706, 46225 
Процюк Юрій Іванович 45567 
Пурик Юрій Петрович 46379 
Пустовий Дмитро Віталійович 46459 
Пустоводов Станіслав Андрійович 46350 
Пустовойт Олег Валентинович 45516 
Пушак Ярослав Ярославович 45727 
Пушкаренко Валентин Васильович 46098 
Пшінько Олександр Миколайович 46623 
Пшінько Павло Олександрович 46623 
Пястук Оксана Володимирівна 46861 
Работін Юрій Анатолійович 46400 
Радіонова Вікторія Олександрівна 45659, 46155 
Радіонова Ірина Федорівна 46561, 46562 
Радуцький Олександр Михайлович 46108 
Размадзе Ольга Тенгізовна 46092 
Разумовський Костянтин Веніамінович 45600 
Райданова Ольга Костянтинівна (Конвалія) 46881 
Райнветер Юлія Олександрівна 45592 
Редька Ірина Василівна 46450, 46555, 46556, 46557 
Резнік Надія Петрівна 46820, 46821, 46822, 46823 
Резніков Ілля Борисович 46097 
Рибальченко Володимир Корнійович 45896, 46605 
Рибальченко Тарас Володимирович 45896 
Рибачук Кира Олександрівна 46023 
Рижов Олексій Анатолійович 46773 
Риліна Віра Сергіївна 45386 
Ринденко Наталія Анатоліївна 46787 
Ричок Сергій Олександрович 46572 
Рищенко Оксана Олександрівна 46228 
Рогова Олена Геннадіївна 45605 
Рогожин Микита Юрійович 46297 
Розенфельд Ірина Олександрівна 46144, 46145 
Роїк Євген Михайлович 46462, 46463 
Роксана Лемиш (псевдонім) 45927 
Роман Сергій Вікторович 46570 
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Романов Павло Віталійович 46057, 46404 
Романова Ірина Олександрівна 46138 
Романова Ольга Миколаївна 45892 
Романовська Галина Михайлівна 46700 
Романчук Олександр Петрович 46065 
Романюк Крістіна Анатоліївна 45782, 45783, 45784, 45785, 46141, 46142, 46143 
Романюк Олександр Никифорович 46079 
Романюк Сергій Михайлович 46793 
Росінський Віталій Володимирович 45859 
Рохварг Сергій Леонідович 46940, 46941 
Рощін Георгій Георгійович 45497, 46194, 46906 
Рубан Олександра Юріївна 46756 
Руденко Анатолій Вікторович (Карлюга) 46984 
Руденко Володимир Васильович 46086, 46773 
Рудченко Олександра Віталіївна 46006 
Рудь Наталія Семенівна 46404 
Рудько Георгій Ілліч 45864 
Рузаєва Етєрі Алєксандровна (Рузаева Этери 
Александровна) 

46055 

Рукавіцин Ігор Анатолійович 45636 
Рум'янцев Євген Єлисейович 46147 
Румянцев Антон Ігорович 46092 
Русич (псевдонім) 45766 
Рущак Василь Богданович 45678 
Рябенький Володимир Михайлович 46349, 46350 
Рябчун Віктор Кузьмич 46244 
Сабадишин Ростислав Олексійович 45914 
Сабадош Любомир Юрійович 45421, 45422 
Сабініна Павліна Володимирівна (Ніла 
Країн) 

46027 

Савич Едуард Володимирович 46424 
Савіцька Олена Миколаївна 45771 
Саврун Уляна Богданівна 46543 
Савченко Андрій Володимирович 45706, 46225 
Савченко Єлизавета Вікторівна 46275 
Савченко Наталія Володимирівна (PLAТA) 45829 
Савчишин Руслан Володимирович 45701 
Савчук Олег Леонідович 45456, 46083 
Савчук Сергій Іванович 46912 
Савчук Тамара Олександрівна 46079, 46992 
Сагайдак Андрій Васильович 
(PHARA+RA+US) 

46458 

Садич Іван Степанович 46404 
Сазонова Марія Вікторівна 45966 
Салеонович Олексій Васильович 45736, 45737 
Сальник Максим Валерійович 46943, 46944, 46945, 46946, 46947, 46948, 46949, 

46950, 46951, 46952 
Самар Тарас Вікторович 45831 
Самойленко Олександр Миколайович 45881 
Самойлович Євгеній Ілліч 45949 
Самосюк Наталія Іванівна 45605 
Самохвалов Михайло Віталійович 46796, 46797 
Самохін Олег Володимирович 46441 
Самсоненко Володимир Віталійович 46665 
Самсонова Лариса Миколаївна 46074 
Самсонова Світлана Анатоліївна 46232 
Сандул Євгеній Олександрович 46921 
Сапожников Богдан Аркадійович 46404 
Сапсай Валерій Борисович 46404 
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Сапсай Володимир Олексійович 45886, 45887 
Сапсай Оксана Юріївна (ALTERICA) 46928 
Сарабєєв Ігор Валерійович 46991 
Сатаєва Тетяна Павлівна 45868, 45872 
Сахалтуєв Андрій Дмитрович 46242 
Сахаров Вадим Євгенович 46574 
Сахневич Леонід Володимирович 46209, 46221, 46222 
Сахно Євгеній Олександрович 45750 
Сацик Володимир Іванович 46882 
Сацик Сергій Петрович 45497, 46926 
Свердлюк Олег Андрійович 46077 
Свиридов Андрій Сергійович 46918 
Свінціцький Анатолій Станіславович 45690 
Свірко Світлана Володимирівна 45581 
Святодух Софія Іванівна 45817, 45818, 45819, 45820, 45821, 45822, 45823, 

45824 
Северин Денис Сергійович (CE-Cart Team) 45531 
Севериновська Олена Вікторівна 46605 
Северіна Світлана Миколаївна 46864 
Севрюков Олександр Вікторович 46092 
Селезньова Ніна Вікторівна 45611 
Семен Горов (псевдонім) 46381 
Семенець Любов Володимирівна 46214, 46215 
Семенов Сергій Борисович 46841, 46842 
Семенова Галина Несторівна 45726 
Семеренко Олексій Володимирович 46404 
Семикіна Марина Юріївна 46481 
Семчук Олександр Михайлович 46150 
Сеначин Антон Олександрович 46404 
Сенцов Олег Генадійович 45595 
Сенченко Анатолій Дем'янович 45814 
Сенчук Олександр Михайлович (Смольный) 45716 
Сергеєв Сергій Анатолійович 45705 
Сергей Толстов-Печенин (псевдонім) 46414, 46594, 46964, 46965, 46966, 46967, 46974, 

46975, 46976 
Сергієнко Спартак Валентинович 46412 
Сергій Трохим (псевдонім) 45911 
Серебренніков Богдан Сергійович 45516 
Середа Володимир Пантелеймонович 45511 
Сєдишев Олег Петрович 46102, 46151 
Сивак Анатолій Григорович 45718 
Сиволап Олексій Ігорович 46795 
Сидоренко Марія Юріївна 46404 
Сидоренко Сільвія Миколаївна 45771, 46706 
Сидоров Дмитро Анатолійович 46699 
Силантьєв Сергій Олексійович 46576, 46579, 46580 
Симоненко Роман Вікторович 46571 
Симончук Наталія Миколаївна 46404 
Сингаївська Олександра Іванівна 45385 
Сингаївський Павло Сергійович 45385 
Синельник Тетяна Борисівна 45896 
Сисоєва Світлана Олександрівна 46390 
Ситник Олексій Іванович 46325 
Ситнік Артем Андрійович 45523 
Сіваков Леонід Михайлович 45637 
Сіваков Максим Леонідович 45637 
Сідельніков Геннадій Борисович 46273 
Сіденко Володимир Павлович 45617, 45618, 45619, 45620 
Сізова Альона Борисівна 46080 
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Сіренко Наталя Миколаївна 45454 
Сірик Тамара Леонідівна 45563 
Сіроштан Галина Миколаївна 46228 
Скаковська Ольга Іванівна 45861 
Скалозуб Андрій Володимирович 46672, 46673, 46674 
Скіцько Володимир Іванович 46733 
Скрипник Олександр Анатолійович 45626 
Скрипниченко Віталій Владиславович 46787 
Скрипниченко Марія Іллівна 45516 
Скрипниченко Олександр Сергійович 45573 
Скритуцький Костянтин Валерійович 46471, 46472 
Скус Ольга Володимирівна 46324 
Слабкий Геннадій Олексійович 46011 
Славін Віктор Васильович 46572 
Слєпцов Олег Семенович 45885 
Сливинська Анна Валеріївна 46693 
Слінько Тетяна Миколаївна 45680 
Слободський Олег Анатолійович 46343 
Слотвінський Володимир Маркович 45519 
Слюсарчук Андрій Геннадійович 46124 
Смаглюк Олександр Володимирович 45706, 46225 
Смаж Єжи Станіславович (Юра Лоцький) 46898, 46899 
Смаль Сергій Станіславович 46058 
Смаль Юлія Станіславовна 46058 
Смирнов (псевдонім) 45801 
Смірнов Олександр Юрійович 46037, 46218, 46219, 46220, 46486, 46487, 46488, 

46489, 46490 
Смолянінов Валентин Юрійович 46043 
Соболєвська Світлана Олександрівна 45547, 45548 
Совгіра Світлана Василівна 46317, 46320, 46325, 46326, 46327 
Соєнко Євген Герандійович (Ujin) 46877 
Соколов Олександр Михайлович 46163 
Соколова Ольга Борисівна 45584, 46729 
Солов'яненко Анатолій Анатолійович 45971 
Соловйов Віктор Іванович 45520 
Соловйова Маріна Олегівна 46291 
Сологуб Анастасія Василівна (Stacy Lotens, 
AM PM Project) 

46516 

Сологуб Дарія Сергіївна 45508, 45509, 45510 
Сологубов Петро Павлович 45728 
Солодова Людмила Борисівна 46310 
Соломонов Олег Володимирович 45664 
Солощенко Тетяна Павлівна 46321 
Сорока Катерина Феодосіївна 45848, 45849, 45938, 45939, 45989 
Сорокопуд Віра Володимирівна 46853 
Сотниченко Філіп Олександрович 46981 
Спанатій Любов Степанівна 46518 
Спекторенко Олександр Олександрович 46148, 46621 
Співаковський Володимир Михайлович 45521 
Спітковська Ганна Анатоліївна 46404 
Стазілов Сергій Віталійович 45541 
Станєв Іван Дмитрович 45808 
Станкевич Юлія Олегівна 46057 
Старинець Сергій Володимирович 46404 
Старков Сергій Миколайович 46090 
Степаненко Віталій Миколайович 46789 
Степанова Віра Петрівна 46244 
Степанова Лідія Олександрівна 45902 
Степанчук Олена Володимирівна 45428 
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Степанюк Катерина Сергіївна 46747 
Степанюк Світлана Іванівна 46870, 46871 
Стецун Аполлінарій Іванович 45439 
Стець Ганна Іванівна (Anna - Мilli) 46586 
Стецюк Леонід Леонідович 46419 
Стецюк Людмила Сергіївна 45436 
Стечкевич Олег Орестович 46662, 46686 
Стогній Олексій Вадимович 46188, 46190, 46191 
Столяр Олег Петрович 45523 
Столярчук Надія Миколаївна 45436 
Сторож Андрій Володимирович 46133 
Сторонянська Ірина Зеновіївна 45727 
Сторчак Іван Іванович 45523 
Страшок Роман Васильович 46138 
Стрикаленко Євген Андрійович 46871 
Стрілець Олексій Валерійович 46039, 46114 
Стрільців Олександр Михайлович 45707 
Строітелев Станіслав Віталійович 45649, 45651, 45655, 45666 
Ступніков Олександр Михайлович 46973 
Ступніков Сергій Олександрович 46973 
Субботін Олександр Анатолійович 45895 
Сугак Ігор Миколайович 45426, 45427 
Сукач Зіновій Романович 46632 
Суліма Станіслав Богданович 46980 
Супрун Еліна Владиславівна 46228 
Супрун Іван Михайлович 46172 
Суптельний В'ячеслав Михайлович 45917, 45918, 45919, 45982, 45983, 45984, 45985, 

45986 
Сурогін Віктор Олександрович 46176 
Суслова Ольга Василівна 46119 
Сухоручкіна Ольга Миколаївна 45814 
Сучков Сєргєй Владіміровіч (Сучков Сергей 
Владимирович) 

46055 

Сушкова Ольга Олександрівна 45793, 45794, 45795, 45796, 45797, 45798, 46157, 
46158 

Сьомик Тетяна Михайлівна 45611 
Табачук Ольга Василівна 46352 
Табунчик Ганна Валеріївна 46420, 46421 
Табунщик Галина Володимирівна 46858 
Таірова Катерина Анатоліївна 45825, 45826 
Тамара Дука (псевдонім) 46200, 46625 
Тараненко Олександр Сергійович 46544 
Тарасевич Лаврентій Вікторович 46406 
Тарасенко Вікторія Олександрівна 46773 
Тарасенко Олег Сергійович 45707 
Тарасенко Сергій Васильович 46415 
Тарасова Ганна Олександрівна 46274 
Тарасова Марія Юріївна 45807 
Тарасюк Ірина Володимирівна 45707 
Тартаковський Анатолій Ісаакович 46681, 46682 
Тартаковський Едуард Давидович 46784 
Тарханов Владімір Лєвановіч (Тарханов 
Владимир Леванович) 

46055 

Тата Муравйова, Ната Муравйова 
(псевдонім) 

45991 

Тата Муравьёва, Ната Муравьёва (псевдонім) 45992 
Тата, Ната Муравьёва (псевдонім) 45990 
Татарінов Володимир Володимирович 46541 
Татарчук Микола Іванович 46577 
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Татуревич Анатолій Павлович 46623 
Татьянін Вячеслав Вікторович 45704 
Тацій Василь Якович 45614, 45680 
Телєман Галина Іванівна (Jess Gaja) 45504 
Тер-Вартаньян Семен Христофорович 46739 
Терещенко Олег Олександрович 46729 
Терещенко Світлана Іванівна 46732 
Терлецький Олександр В'ячеславович 45800 
Тесленко Дмитро Володимирович 45541 
Тимовська Юліанна Олександрівна 46537 
Тимошенко Інна Володимирівна 46084 
Тимощик Олександр Андрійович (Меркурий) 46584 
Тимощук Лариса В'ячеславівна 46146 
Тимченко Євген Іванович 46118 
Тихомиров Дан Миколайович 46592 
Тихоненко Ігор Вікторович 46078 
Тичина Ольга Анатоліївна 46914 
Тищенко Костянтин Іванович 46437 
Тімець Оксана Володимирівна 46325, 46327 
Тімков Олексій Миколайович 46995 
Тітенко Лариса Анатоліївна 45586 
Тітов Геннадій Олександрович 45622 
Ткач Валентин Іванович 46607 
Ткаченко Аліса Володимирівна 46788 
Ткаченко Євгеній Володимирович 45680 
Ткаченко Олена Анатоліївна 46830 
Ткачов Микола Васильович 45776 
Ткачук Валерія Василівна 45399, 45882, 46409, 46470 
Товкес Сергій Анатолійович 46667 
Токарева Тетяна Олександрівна 46722 
Толстоухов Анатолій Володимирович 45773 
Томашпольський Дмитро Львович 46850, 46851 
Тонконогов Михайло Анатолійович 45972, 45973 
Тополюк Віталій Володимирович 46720 
Точилін Віктор Олександрович 45516 
Трегубченко Євген Едуардович 46089 
Трипольська Галина Сергіївна 45516 
Трипус Валерій Григорович 46701 
Тріщинська Марина Анатоліївна 45605 
Трокалюк Александр (Trocaliuc Alexandr) 45532 
Трофимов Георгій Володимирович 46404 
Трофімюк Надія Юріївна 46622 
Троценко Анатолій Миколайович 45850 
Троценко Павло Дмитрович 46161 
Трошина Анастасія Вікторівна 45425, 45426, 45427, 45428 
Трощенко Олег Олександрович 45895 
Трубачова Наталія Євгенівна (NET) 46073 
Трусов Олег Васильович 45647 
Трякін Микита Сергійович 46902 
Тужанський Андрій Владиславович 45527, 45528 
Тузов Геннадій Дмитрович 46404 
Тупіков Борис Тихонович 45523 
Турелик Маргарита Петрівна 46056 
Туркін Ігор Борисович 46707 
Тюрін Володимир Миколайович 46344 
Удалін Сергій Вікторович (Udalin Project) 46688, 46874, 46875 
Удова Людмила Олегівна 46787 
Удод Олександр Анатолійович 46183 
Уманець Михайло Вячеславович 46849 
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Урванцева Світлана Володимирівна 46717, 46718 
Усик Віра Іванівна 46561, 46562 
Устянич Євген Петрович 46800 
Утопия (псевдонім) 45854, 45866, 45875 
Ухіна Ольга Андріївна 46404 
Ушкаренко Олександр Олегович 46349, 46350 
Ущаповська Наталія Василівна 46491, 46492 
Фалендиш Анатолій Петрович 46784 
Фаренюк Мирослав Миколайович (The Drift) 45963 
Федірко Олександр Анатолійович 46582 
Федоренко Євген Володимирович 45545 
Федорістова Адель Олександрівна 45523 
Федорчук Ярослав Петрович 46408 
Федорюк Наталія Григоріївна 45824 
Фельдман Олександр Вікторович 45978 
Фещенко Леся Олександрівна 45513 
Фєтєску Лариса Іванівна 46334, 46335 
Філатович Олександр Володимирович 46041 
Філиппова Світлана Валеріївна 46755 
Філіппов Володимир Юрійович 46418 
Фломін Юрій Володимирович 45605 
Фокас Ольга Андріївна 46110, 46111, 46112, 46137 
Фоменко Микола Миколайович 46992 
Фомиця Олексій Леонідович 46397 
Фомін Валерій Юрійович 46900 
Фомін Єгор Віталійович 45648 
Фостик Анатолій Борисович 45879 
Франков Олександр Сергійович 46815, 46816 
Франціан Тетяна Олексіївна 45576 
Французова Лариса Олександрівна 46045 
Фриз Михайло Євгенович 46008, 46009 
Фуглевич Олег Миронович 46274 
Фурдичко Орест Іванович 46166 
Фурлет Роксолана Анатоліївна 45361, 45362, 45363 
Фурсова Наталія Артемівна 46306 
Хавер Вікторія Миколаївна 45424 
Хаіт Людмила Балтаївна 45740 
Халолей Михайло Іванович 45564 
Ханюкова Інна Ярославівна 46690 
Харченко-Баранецька Людмила Леонідівна 46924 
Харченко Аліна Вікторівна 46911 
Харченко Анастасія Олексіївна 45533 
Харченко В'ячеслав Сергійович 46918 
Харченко Володимир Петрович 45760 
Хачатурова Каріне Мануківна 46183 
Хвінгія Дженеті Кліментович 46483 
Хівренко Іван Олександрович 45495 
Хілініч Вікторія Володимирівна 46465 
Хлєбніков Гнат Костянтинович 46292 
Хмелевський Микола Олександрович 46092, 46228 
Ходжашвілі Ольга Георгіївна 45597 
Холод Олександр Михайлович 46087 
Хом’як Анна Ярославівна 46573 
Хоменко Марина Михайлівна 45559 
Хоменко Сергій Анатолійович 45864, 46657 
Хомін Ігор Богданович 45767, 46931 
Хоружа Людмила Леонідівна 46358 
Хорхордін Олександр Іванович 46149 
Храмов Вадим Володимирович 46843 



 

 
652

Хрутьба Вікторія Олександрівна 46994 
Цалик Станіслав Миколайович 46609 
Цапко Олег Михайлович 45512 
Цареградський Костянтин Дмитрович 46404 
Царенко Юрій Володимирович 46279, 46890 
Царькова Ольга Вікторівна 45667 
Цебратенко Вячеслав Костянтинович 46005 
Цехмістер Ярослав Володимирович 45880 
Циба Анатолій Петрович 45948 
Циганков Олександр Віталійович 46496 
Циганок Віталій Володимирович 45894 
Цирульников Аркадій Іларіонович 46592 
Цілик Ірина Андріївна 45593 
Цодікова Ліана Йосипівна 46869 
Цушко Аліна Василівна 45398 
Чабан Володимир Євгенійович 45958, 45959 
Чаричанська Тетяна Степанівна 45930, 45931, 46481 
Чвертко Людмила Андріївна 46827 
Чебаненко Ілля Георгійович 45775 
Чеботарьов Ренат Касімовіч (Р. Чеботарев) 45397 
Чекаленко Людмила Дмитрівна 46766, 46767 
Чельтер Віктор Дмитрович 45790, 45791 
Чемакина Октябрина Володимирівна 46643 
Чепелик Оксана Вікторівна 45491 
Чепік Катерина Віталіївна 45534 
Чепкунов Роман Анатолійович 45389 
Чепульська Олена Володимирівна 46980 
Червяк Петро Іванович 46765 
Червяченко Олег Сергійович 46021 
Черевиков Євген Леонідович 45516 
Черкашин Віталій Сергійович 46906 
Черниш Ірина Володимирівна 45516 
Чернобривцев Петро Арташесович 45994 
Чернопис Тетяна Анатоліївна 46434 
Чернявська Марина Миколаївна 46692 
Черпак Антоніна Євгенівна 46545, 46546, 46547 
Чертков Юрій Ігоревич 46892 
Чехун Василь Федорович 46537 
Чечель Олексій Олексійович 45623 
Чмутов Сергій Володимирович 46057 
Чопорова Інна Миколаєвна 46533, 46534 
Чорна Ганна Володимирівна 46790 
Чорна Тетяна Володимирівна 46107, 46983 
Чорний Дмитро Анатолійович 46761 
Чорний Олег Володимирович 46609 
Чорноус Сергій Олександрович 46930 
Чужиков Віктор Іванович 46582 
Чужикова Вікторія Григорівна 46726 
Чуйко Олег Анатолійович 45699 
Чуйко Олександр Олександрович 46600 
Чуйко Олексій Леонідович 46690 
Чумак Андрій Васильович 46404 
Чумак Світлана Олександрівна 46839 
Чумаченко Ігор Володимирович 45421, 45422, 46707 
Шабус Рудольф 45768 
Шамрай Яна Геннадіївна (ЯСЯ 
МІНОЧКІНА, ЯСЯ МИНОЧКИНА, YASYA 
MINOCHKINA) 

46859 

Шамшура Інна Геннадіївна 46156 
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Шапарєв Олексій Юрійович 46646 
Шапарь Артем Володимирович 46405 
Шапіро Вячеслав Ілліч 46855, 46856 
Шаповал Олександр Андрійович 46844 
Шаповал Юрій Іванович 46606 
Шаповалов Валентин Валерійович 45432, 45659, 46092, 46155, 46228 
Шаповалов Валерій Володимирович 45432, 45659, 45660, 45661, 46092, 46154, 46155, 

46228 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 45432, 45659, 45660, 45661, 46092, 46154, 46155, 

46228 
Шапуров Олександр Олександрович 46779, 46780, 46781, 46782 
Шапурова Олена Олександрівна 46658, 46659, 46660, 46661 
Шастова Ірина Вікторівна 46224 
Шатілов Віталій Юрійович 45441, 45442, 45443 
Шведова Олена Євгенівна 46194 
Швець Валентина Дмитрівна 45753, 45754, 45787, 46187 
Швець Валентина Дмитрівна (Shvets 
Valentyna Dmytrivna) 

45752 

Швець Ілля Володимирович (AM PM Project) 46516 
Швидько Андрій Васильович 45874 
Шевирін Олексій Станіславович 46330, 46331, 46387 
Шевцов Андрій Гаррієвич 45929 
Шевченко Вячеслав Володимирович 46329 
Шевченко Ігор Анатолійович 46972 
Шевченко Марина Вікторівна 46011 
Шевченко Оксана Миколаївна 46336 
Шевченко Олена Леонідівна 46716 
Шевченко Ольга Георгіївна 45582, 46834 
Шевченко Світлана Володимирівна 46037 
Шевчук Василь Михайлович 46539, 46540 
Шевчук Наталія Анатоліївна 46439 
Шевчук Сергій Володимирович 46280 
Шейко Антон Олександрович 45670 
Шейман Борис Семенович 46926 
Шелегін Григорій Євгенович (Грін) 46127 
Шелковський Вадим Семенович 46043 
Шелудяков Олександр Сергійович 46404 
Шелуха Олексій Олегович 45618 
Шепотько Лев Євгенович 45612 
Шеремет Олена Миколаївна 46404 
Шерстюк Володимир Григорович 46969, 46970 
Шефір Борис Нахманович 45630, 45631 
Шефір Сергій Нахманович 45630, 45631 
Шеховцов Володимир Дмитрович 45607 
Шило Галина Миколаївна 46205 
Шиманська Юлія Петрівна 45624, 45625, 46500, 46679 
Шинкаренко Віктор Іванович 46611 
Шишкін Валерій Леонідович 46422 
Шиян Артур Віталійович 45848, 45849, 45938, 45939, 45989 
Школьна Леся Григорівна 46057 
Шкурін Ігор Вікторович 46745 
Шмалєй Світлана Вікторівна 46450, 46555, 46556, 46557 
Шматенко Олександр Петрович 46086, 46773 
Шмідський Яків Костянтинович 45690 
Шовгенюк Михайло Васильович 46371 
Шоренков Максим Олександрович 46671 
Шостак Ігор Володимирович 46707 
Шостак Станіслав Михайлович 46942 
Шпара Валентина Ігорівна 45683, 45684, 45685, 45954, 45981 
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Шпатенко Віктор Сергійович 46443 
Штефан Інна Анатоліївна 46915 
Шубік Ігор Юрійович 45652, 45653, 45654, 46018, 46019, 46020 
Шубравська Олена Василівна 46787 
Шувера Олена Володимирівна 45432 
Шульга Ілона Валеріївна 46597 
Шульженко Владислав Вікторович 45944 
Шуп'як Роман Романович (Роман Скорпіон) 46865 
Шурінс Станіслав 45380, 45381, 45382, 45383, 45384 
Шурма Ігор Михайлович 46092, 46228 
Шутка Юрій Миколайович 45835 
Щеваєв Сергій Миколайович (Живаев) 46873 
Щелчков Владислав Євгенович 46772 
Щербина Володимир Порфирійович 45618 
Щербина Олександр Володимирович 46010 
Щербина Ольга Володимирівна 45583 
Щербина Тетяна Ігорівна 46450, 46556 
Щербін Лілія Василівна 45449 
Щетинін Андрій Володимирович 46043 
Щудро Анатолій Петрович 46298 
Ювченко Поліна Вадимівна 45977 
Юдкевич Олена Євгенівна 45867 
Юречко Ярослав Іванович 46919 
Юркевич Оксана Миколаївна 45582, 46834 
Юрківська Марія Григорівна 45860 
Юрченко Віталій Олександрович 46404 
Яворська Валентина Олексіївна 45605 
Яворський Богдан Іванович 46134 
Ягольник Олександр Олександрович 45444, 46296 
Якименко Андрій Юрійович (Андрей 
Француз) 

46333 

Якобюк Вікторія Ростиславівна 45773 
Якобюк Ростислав Володимирович 45773 
Яковенко Сергій Вікторович 46028 
Яковлєв  Андрій Ігорович 46818 
Яковчук Костянтин Ювеналійович 46802 
Якубовський Микола Миколайович 45516 
Якущенко Роман Миколайович 45403 
Яловець Андрій Леонідович 46897 
Яніна Мозелевська (псевдонім) 45964 
Яновська Наталія Миколаївна 46337, 46338, 46339 
Янчев Геннадій Михайлович 46474 
Яремчук Назар Назарович 46666 
Ярмиш Олена Володимирівна 46057 
Яровий Андрій Анатолійович 45425, 45426, 45427, 45428 
Ясковець Євген Анатолійович 46040 
ЯУАН ГОНДЖ ВЕЙ (YUAN HONG WEI) 46684, 46685 
Яхонтова Ірина Володимирівна 45883, 45884 
Яцишин Вячеслав Євгенович (Струмок) 46881 
Ященко Сергій Петрович 46895 
Ящук Віталій Володимирович 45751 
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Алфавітний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові права 
на службовий твір 

Prognoz Corporation  46132 
Відокремлений підрозділ "Науково-технічний 
центр електроенергетики" Державного 
підприємства "Національна енергетична 
компанія "УКРЕНЕРГО" 

 46482, 46979 

Вінницький національний технічний 
університет 

 46764 

Всеукраїнська громадська організація 
"Українська асоціація боротьби з інсультом" 

 45605 

Державна казначейська служба України  46539, 46540 
Державна наукова установа "Український 
науково-дослідний інститут прогнозування та 
випробування техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва імені 
Леоніда Погорілого" Південно-Українська 
філія" 

 45771, 46706, 46708 

Державна установа "Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук 
України" 

 45516, 46787 

Державна установа "Український державний 
науково-дослідний інститут медико-
соціальних проблем інвалідності 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 46690 

Державна установа "Український науково-
дослідний інститут медичної реабілітації та 
курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 45603, 46310 

Державне підприємство "Донецький науково-
дослідний вугільний інститут" 

 45523 

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

 46298 

Державне підприємство "Український 
науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 

 46073, 46785, 46909 

Державне підприємство Всеукраїнський 
державний науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології, сертифікації та 
захисту прав споживачів 

 45881 

Державне підприємство Міжвідомчий 
науково-технологічний центр 
"АГРОБІОТЕХ" Національної академії наук 
України та Міністерства освіти і науки 
України 

 46817 

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

 45581, 45582, 45583, 45584, 45585, 45586, 45587, 
46576, 46577, 46578, 46579, 46580, 46581, 46582, 
46716, 46721, 46722, 46723, 46724, 46725, 46726, 
46727, 46728, 46729, 46730, 46731, 46732, 46733, 
46734, 46735 

Державний навчальний заклад "Херсонське 
вище професійне училище ресторанного 
господарства" 

 46307 

Дніпропетровський національний 
університет залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна 
 

 45855, 45856, 45857, 45858, 46611, 46623 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
№№ свідоцтв 
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Дочірня Компанія "Укргазвидобування" 
Національної акціонерної компанії 
"Нафтогаз України" 

 46274 

ЕФКЛ ЕНЕРГИ ФРЕІГТ КАР ЛТД (EFCL 
ENERGY FREIGHT CAR LTD) 

 46672, 46673, 46674 

Запорізький національний технічний 
університет 

 46205, 46740, 46858 

Інститут агроекології і природокористування 
Національної академії аграрних наук 
України 

 46166 

Інститут біології південних морів ім. О.О. 
Ковалевського Національної академії наук 
України 

 45895 

Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 
НАН України 

 46537 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 45859, 46417 

Інститут програмних систем Національної 
академії наук України 

 46897 

Інститут регіональних досліджень 
Національної академії наук України 

 45727 

Інститут розведення і генетики тварин НААН  45691 
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва 
Національної академії аграрних наук 
України 

 46244 

Інститут фізики конденсованих систем 
Національної академії наук України 

 46371 

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка 
Національної академії наук України 

 46056, 46198, 46199 

Комунальна науково-дослідна установа 
"Науково-дослідний інститут соціально-
економічного розвитку міста" 

 46980 

Комунальне підприємство "Донецький 
обласний центр інформатизації" 

 46388 

Комунальне підприємство "Чернігівське 
міжміське бюро технічної інвентаризації" 
Чернігівської обласної ради 

 46209, 46221, 46222 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем 
Національної академії наук України та 
Міністерства освіти і науки України 

 45814 

Морський гідрофізичний інститут 
Національної академії наук України 

 46521, 46522, 46523, 46524, 46525, 46526, 46527, 
46528 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 45564, 45565, 45566, 45567, 46925 

Науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут "Іскра" 

 45928, 45932 

Національна академія внутрішніх справ  45512, 45513, 45706, 45707, 46225 
Національний авіаційний університет  45617, 45618, 45619, 45620, 45621, 45760, 46694 
Національний аерокосмічний університет ім. 
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" 

 46707 

Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці 

 46362, 46363, 46364, 46380 

Національний транспортний університет  45370, 45371, 45372, 45373, 45374, 45375, 45376, 
45377, 45696, 46303, 46304, 46305, 46570, 46571, 
46572, 46573, 46994, 46995 
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Національний університет "Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого" 

 45614, 45680 

Національний університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова 

 46081, 46349, 46350 

Національний університет харчових 
технологій 

 46957, 46958 

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью 
"Альтєр-ІС" 

 46055 

Одеський філіал Інституту біології південних 
морів ім. О.О. Ковалевського НАН України 

 46550 

Остаповець Лариса Іванівна  45691 
Підприємство об’єднання громадян 
"Український інститут управління якістю в 
оціночній діяльності" 

 46493, 46494, 46495, 46535, 46536 

Приватна науково-виробнича фірма 
"ЕКВІДКО" 

 45500, 45501 

Приватне акціонерне товариство 
"Банкомзв'язок" 

 45915 

Приватне акціонерне товариство 
"Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" 

 46606 

Приватне акціонерне товариство "ДОРІС"  45503 
Приватне акціонерне товариство "Науково-
дослідний інститут прикладних 
інформаційних технологій" 

 46281 

Приватне підприємство "Архітектурне бюро 
Янош Віг і партнери" 

 46107, 46983 

Приватне підприємство "Інтерфейс"  46345 
Приватне підприємство 
"КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 46656, 46657 

Приватний професійно-технічний 
навчальний заклад "Науково-методичний 
центр інформаційних технологій" 

 45577 

Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"  45772, 45800, 45886, 45887 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

 45898 

Служба безпеки України  45836, 45837, 45838, 45839, 45840, 45841, 45842, 
45843, 45844, 45845, 45846, 45847, 46805, 46806, 
46807, 46808, 46809, 46810, 46811, 46812, 46813, 
46814, 46815, 46816 

Сумський державний університет  46596 
Сухоручкіна Ольга Миколаївна  45814 
Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя 

 46134, 46636 

Товариство з додатковою відповідальністю 
"Інститут обліку і фінансів" 

 45436 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АБОНЕНТ ХХІ" 

 46510 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АВІ БРАЗЕРС" 

 46279, 46890 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Автоматизовані системи керування і 
обслуговування" 

 45607 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АВТОР" 

 45704 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН" 

 46037, 46110, 46111, 46112, 46136, 46137, 46138, 
46218, 46219, 46220, 46486, 46487, 46488 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЛТЕРСАЙН" 

 46403 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЛЬБА БУД ІНВЕСТ" 

 45956 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Альмотек" 

 45978 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Арт-мастер" 

 45575, 46057, 46404 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Архітектурна майстерня "АМА" 

 45683, 45684, 45685, 45954, 45981 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Архітектурно-фінансова майстерня імені 
Великого Князя Київського Ярослава 
Мудрого" 

 46544 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Беніш Джі Пі еС Україна" 

 46405 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ВГМК" 

 46428 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ВЕБ ФОРМАТ" 

 45578, 45579, 45967, 45968, 45969, 45970, 46109, 
46128, 46129, 46130, 46131, 46135 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Вуглемеханізація-МАТО" 

 46533, 46534 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Граф Груп" 

 45723, 46300 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДЕПС Україна" 

 46361 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДІРЕКТ МАРКЕТИНГ СОЛЮШЕНЗ" 

 46082 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Донецький Головний Комп'ютинговий 
Центр" 

 46029, 46030 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Електронні архіви України" 

 45549 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Західний Інженерно-Технічний Центр" 

 45899, 46301 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Знак" 

 45505, 46376 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Ілайф" 

 46401, 46402 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інститут Інженерних Розробок" 

 46336 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНФОКОМ ПЛЮС" 

 45774, 45775 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інформаційно-аналітичний центр "ЕКСОР" 

 45773 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КІДДІСВІТ" 

 46615, 46616, 46617, 46618, 46619, 46620, 46624 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. 
О.О. Ханжонкова" 

 46646 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЛАН СЕРВІС" 

 45816 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Люм'єр" 

 45879 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробнича компанія "АГРО-ВІГС" 

 45388 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство 
"Залізничавтоматика" 

 45799 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство 
"Медирент" 

 45835 

Товариство з обмеженою відповідальністю  45776 
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"Науково-виробниче підприємство 
"ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД" 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Національна торгово-промислова група" 

 45679 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Обчислювальна техніка та інформатика" 

 46441 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПЕЙЮ Україна" 

 46372 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПОЛІТЕХНОСЕРВІС" 

 46214, 46215 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПОМІДОРА" 

 46089 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПОШТОРГ ЮЕЙ" 

 46642 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРЕМІУМ" ТОРГОВИЙ ДІМ "БМК" 

 46146 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОЛЕГО" 

 46291, 46292 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОФ ІТ" 

 46106 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Робософт" 

 46505, 46506, 46507, 46508, 46509 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"САЙФЕР БІС" 

 46235, 46236, 46237, 46238, 46239 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Системи криптографічного захисту 
"Криптософт" 

 45588 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СіЕс Інтегра" 

 45545 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Скорто Солюшенс Інтернейшнл" 

 46007 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Софтлайн-ІТ" 

 45917, 45918, 45919, 45982, 45983, 45984, 45985, 
45986, 46489, 46490 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Студія Квартал - 95" 

 45630, 45631 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Телерадіоорганізація "Мульті Медіа Сервіс" 

 45756 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Техно-СВК" 

 46356 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТКС РЕГІОН" 

 46139 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТОРЛАЙН" 

 46485 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Трансфлот Сервіс" 

 46059, 46060, 46061, 46062, 46063, 46064 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Українська авіаційна компанія "ВЕЛЕС" 

 45883, 45884 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні інформаційні технології" 

 46940, 46941 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФІРМА ТРАНСАТ" 

 46894 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Хартеп" 

 46841, 46842 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Центр навчання "Актив" 

 45930, 45931, 46481 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Юнік Бізнес Консалтинг" 

 46942 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Юнікорн" 
 

 45400, 45401 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
спеціалізована науково-виробнича фірма 
"АРГУС" 

 46283 

Товариство з осбмеженою відповідальністю 
"АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ ЕКОДАР" 

 45602 

Товарна біржа "Аграрна Біржа"  45863 
Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф 

 45497, 46194, 46906, 46926, 46927 

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 45951, 46502, 46503, 46589, 46590, 46591 

Харківський національний медичний 
університет 

 45902 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 
 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

№ 42758 22.10.2012 

№ 29808 22.10.2012 

№ 32077 22.10.2012 

№ 17627 24.10.2012 

№ 43515 05.11.2012 

ПА № 147  28.11.2012 
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