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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47002  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Травлос Денис 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)  Літературний твір "Найбільша Біблія Світів Нескінченність 
слів!!!!!!!!!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47003  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Bordeaux"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнінього вигляду дивану та крісла "Bordeaux".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47004  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Boston"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

2 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану та крісла  "Boston".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47005  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Bourgogne"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану та крісла "Bourgogne". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47006  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Britanika"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47007  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Brussel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану  та крісла  "Brussel".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47008  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Carmen"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану та крісла "Carmen". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47009  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван "Carmen" (кутовий)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану "Carmen" (кутовий)" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47010  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Como"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану та крісла "Como". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47011  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Fantom"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигліду дивану та крісла  "Fantom".  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47012  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Gennifer"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану  та крісла "Gennifer".  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47013  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Grizzly"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану та крісла "Grizzly".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47014  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван "Grizzly" (кутовий)" ("Диван "Grizzly")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів  зовнішнього вигляду "Диван  "Grizzly" (кругловий).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47015  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Isadora"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану та крісла  "Isadora". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47016  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван "Isadora" (кутовий)" ("Диван "Isadora")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану  "Isadora" (кутовий)". 
  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

6 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47017  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Judith"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану та крісла  "Judith".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47018  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван "Judith" (кутовий)" ("Диван "Judith")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану  "Judith" (кутовий)".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47019  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Lorreta"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану  та крісла  "Lorreta" .  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47020  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван "Lorreta" (кутовий)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зовнішнього вигляду дивану "Lorreta" (кутовий)".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47021  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Mayfair"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів  зовнішнього вигляду дивану та крісла "Mayfair". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47022  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "Micha"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів  зовнішнього вигляду дивану та крісла "Micha". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47023  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович, Бездушна Юлія Сергіївна, Мельничук 
Борис Вікторович, Метелиця Володимир Михайлович, 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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку інноваційної діяльності в науково-дослідних 
установах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методичних рекомендаціях запропоновані підходи до організації і 
бухгалтерського обліку об'єктів інноваційної діяльності в наукових 
установах НААН. Рекомендований порядок облікового забезпечення 
ефективного використання об'єктів інноваційної діяльності в 
господаській діяльності установ.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47024  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

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 "Новое и Старое 2012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "50 на 50", "Вальс", "Вот", "Дверь Времени", 
"Дождь", "Дом из одеял", "Космос", "Материал", "Не хочу ее видеть", 
"Правда", "Радиоприбой", "Распутные глаза", "Самый светлый 
день", "Сусанин день", "Три феи", "Я верю", "Я запоминаю все", "Я 
хотел бы...".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47025  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербіна Олексій Анатолійович, Авраменко Віталій Володимирович, 
Васільєв Дмитро Валерійович, Бобер Леонід Миколайович  
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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 "Оформлення, виготовлення і 
видача паспорта громадянина України з застосуванням засобів 
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб 
та їх документування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс комп'ютерних програм, в якому у вигляді пакета 
прикладних програм обробки і пошуку інформації реалізовано 
автоматизований інтерфейс для оформлення паспорта громадянина 
України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47026  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобер Леонід Миколайович, Широносов Олександр Олександрович, 
Широносова Ірина Вікторівна, Бондаренко Михайло Володимирович  

 
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 "Реєстрація місця проживання в 
Україні з застосуванням засобів Державної інформаційної системи 
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс комп'ютерних програм, в якому у вигляді пакетів 
прикладних програм, процедур і функцій організації та збереження 
даних, введення, обробки і пошуку інформації реалізовано введення 
персональних даних фізичних осіб та даних з їх документів, що 
підтверджують особу та громадянство, ідентифікація персональних 
даних фізичних осіб, формування даних для друку талонів, 
регламентованих довідок, повідомлень, звітів, введення та збереження 
даних із заяв, автоматизований облік реєстрації фізичних осіб в Україні 
та адміністрування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47027  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Діти Тома"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47028  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюшенко Злата Влеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Картини з квітів, виготовлені 
методом залиття квітів клеєм "Дракон" - "Квіти пам'яті" ("Квіти 
пам'яті")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картини, виготовлені з використанням живих квітів (троянди, 
гербери) залиті клеєм і після застивання схожі на квіти "у склі" з 
бульбашками повітря -  "замариновані" квіти, які зберігають пам'ять.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47029  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк 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 "Берега"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47030  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимаренко Володимир Іванович  
 

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 "Может быть, Мы верили"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47031  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манулік В'ячеслав Сергійович, 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 "Hazop Editor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації риску-аналізу на основі 
методу HAZOP.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47032  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мікула Надія Анатоліївна, Демченко Володимир Васильович, Матвєєв 
Євгеній Едуардович, Тимечко Ірина Романівна, Пастернак Олена 
Іванівна, Черторижський Всеволод Миколайович, Демедюк Ольга 
Петрівна, Федоришин Орислава Зенонівна, Цибульська Юлія 
Орестівна, Цісінська Оксана Богданівна  

 

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)  Звіт про науково-дослідну роботу "Транскордонна конвергенція 
конкурентоспроможності регіонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить узагальнений іноземний досвід транскордонної 
конвергенції конкурентоспроможності регіонів, зокрема досвід ЄС, 
обґрунтовані   теоретико-методологічні підходи щодо конвергенції 
конкурентоспроможності прикордонних регіонів, запропоновані 
чинники впливу на транскордонну конвергенцію, які необхідно 
враховувати при  формуванні транскордонних механізмів 
конкурентоспроможності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47033  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевська Наталія Борисівна  
 

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 "Просто протягніть руку" ("Просто протяните руку")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Просто протягніть руку" - це збірка музично-поетичних творів 
об'єднаних думками, почуттями, враженнями людини від дитячого до 
зрілого віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47034  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочарян Олександр Суренович, Фролова Євгенія 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру 
"Психодіагностична методика "СТРУКТУРНА СТАТЕВОРОЛЬОВА 
ШКАЛА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структурна статеворольова шкала спрямована на діагностику моделі 
організації симптомокомплексу максулінності/фемінінності: 
континуально-альтернативної, контуально-ад’юнктивної, андрогінної. 
Методика має психометричний паспорт, що доводить надійність та 
ефективність застосування у гендерних дослідженнях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47035  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караванская Елена (псевдонім)  
 

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)  Збірник пісень "Балованная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47036  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пацаловський Роман Володимирович, Люлька Євген Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Календарія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Календарія - це програмний комплекс для бронювання та управління 
зустрічами і послугами. Програма призначена для використання у 
сферах надання професійних послуг за попереднім записом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47037  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джек Ердінг (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Художник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47038  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Василь Антонович  
 

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)  Науковий твір "Методика розроблення професійного стандарту 
фахівця з управління персоналом та економіки праці на основі 
компетентнісного підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47039  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Димов Костянтин 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 "Побудова моделі обігріву дачних будинків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для розрахунку необхідного 
режиму роботи опалювального обладнання за визначених умов 
засобами мови Object Pascal та середовища програмування  Borland 
Delfi.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47040  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

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 "ВИБАЧ МАТІР СВОЮ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47041  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій Васильович  
 

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 "СНІГИ НАД СХРОНОМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47042  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

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 "НІЧ ПЕРЕД РОЗСТРІЛОМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47043  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

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 "НІХТО, КРІМ НАС, БРАТЕ!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47044  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

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 "ТВІЙ ВИБІР"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47045  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Лариса Володимирівна, Крихівський Михайло Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Обчислення фондів, аномалій та 
ізоконцентрат для побудови геоекологічних карт 10-ти мікроелементів 
в грунтах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розраховує фонові й  аномаліні значення та ізоконцентрати 
для геоекологічних карт 10-ти забруднювачів грунтів природно-
аномальних геосистем за результатами аналізу на вміст хімічних 
елементів проб грунтів досліджуваних територій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47046  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в 
акушерстві та гінекології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання особливостей сестринського догляду 
під час ускладненого перебігу вагітності, пологів, післяпологового 
періоду. Розглядаються основні етапи сестринського догляду при 
кровотечах під час вагітності, пізніх гестозах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47047  
 

Дата реєстрації авторського права  02.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Репродуктивне здоров’я та 
планування сім’ї" із аудіовідеосупроводом англійською мовою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює біологічні аспекти репродуктивної функції 
жінки. Розглядаються основні чинники безпліддя, етапи обстеження 
безплідної пари, особливості сестринського догляду при підготовці до 
цих обстеженнь.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47048  
 

Дата реєстрації авторського права  03.01.2013  
 

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)  Складений твір "Англо-русский Библейский словарь. English-Russian 
Dictionary of the Bible"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47050  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоненко Демид 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 без слів "Как прекрасен мир!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47051  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофіменко Тетяна Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Техінформсервіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Білінговий комплекс по розрахункам з 
населенням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повнофункціональна система "Білінговий комплекс по розрахункам з 
населенням" призначена для автоматизації обліку розрахунків з 
населенням. Програма може використовуватися підприємствами будь-
якої форми власності що ведуть облік великої кількості абонентів і 
може бути сховищем даних для CRM систем інших розробників тих, що 
використовують ці дані.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47052  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

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 "СЛАВНИЙ ДІД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47053  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

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 "УДАРНИЙ РЕЙД"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47054  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюра Віктор Аркадійович  
 

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)  "Організаційно-практичний твір "КУБОК Л. ЯШИНА И О. 
БЛОХИНА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу твору лягла ідея про проведення в Росії та Україні 
футбольного заходу, присвяченого знаменитим футболістам - воротарю 
Льву Яшину та нападнику Олегу Блохіну.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47055  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  db_jerboa (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 "Аппаратно-программный комплекс 
"М.А.С.К."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Аппаратно-программный комплекс 
"М.А.С.К." надає можливість оперативної реєстрації продажів 
стархових продуктів агентами страхової компанії шляхом створення і 
відправки SMS з основною інформацією про страхові угоди.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47056  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслов Денис В'ячеславович, Маєвський Костянтин Олександрович, 
Кочкарь Дмитро Анатолієвич, Орєхов Олександр Олександрович, 
Харченко В'ячеслав Сергійович  
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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 "Покриття довільної області колами з обходом 
перешкод на основі технології блок-структур, як частина системи 
автоматизації процесу проектування наземних гібридних систем 
моніторингу" ("Покриття довільної області колами з обходом 
перешкод")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою цього твору є розробка елементів інформаційної технолоогії 
автоматизації процесу проектування наземних гібридних систем 
моніторингу (НГСМ), що включає методи проектування та 
реінжинірингу НГСМ з урахуванням існуючої інфраструктури і 
особливостей лісових областей. Технологія базується на нових методах 
багатовимірного покриття полігонів із різними ризиками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47057  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Борис Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Hunter"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для систем відеоспостереження та 
забезпечує відображення відеоінформації від аналогових відеокамер, ІР 
відеокамер, цифрових реєстраторів, віддалених відеосерверів. Має 
додаткові програмні модулі: модуль підрахунку предметів на конвеєрі, 
модуль розпізнавання номерів автомобілів, модуль підрахунку 
автомобілів, модулів реєстрації електронних ваг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47058  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуріков Єгор Станіславович, Черюканов Дмитро Сергійович  
 

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)  Зображення логотипу "О робим гуд" ("О робим гуд")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір мистецтва, що являє собою зображення логотипу "О робим гуд" 
стилізованим шрифтом, в якому літера "О" стилізовано зображена 
таким чином, що в лівій верхній частині літери є невеликий розрив, 
над яким зображено дві напів округлі риски, а в середині літери 
зображений маленький квадрат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47059  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агапов Артур Анатолійович, Корєшков Ігор 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)  Ілюстрований твір літератури "Техническое задание. iOS/Android 
Приложение "AdLoоok" ("Приложение "AdLoоok")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технічне завдвння на розробку програми "AdLook" для iOS/Android, 
що призначена для надання користувачам можливості заробітку 
грошей за ознайомлення з рекламною інформацією та участі в 
моніторингових дослідженнях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47060  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мариніч Євген 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 "Програма для управління автопарком 
"eFleet"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс "eFleet" - це ситема для автоматизації бізнес-
процесів повязаних з експлуатацією транспортних засобів компанії, 
який спроектований по кліент-серверній технології.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47061  
 

Дата реєстрації авторського права  04.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Євгеній Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕРП Консалтинг" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "ERP 
Consulting" ("ERPC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47062  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламар Михайло Іванович, Стрембіцький Михайло Олексійович, 
Паламар Ярослав Михайлович  

 

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 "Моделювання роботи антенної системи 
супроводу низькоорбітальних супутників дистанційного зондування 
Землі "ACS SAT Track"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для моделювання роботи антенної 
системи супроводу низькоорбітальних супутників дистанційного 
зондування Землі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47063  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Накладки "Mayfair"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47064  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Декоративна ніжка "Grizzly"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47065  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Анатолійович, Заіченко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний 
центр" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна  програма "Автоматизований програмний комплекс 
"Електронний документообіг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головною метою створення комп’ютерної програми  є забезпечення 
найбільш ефективного управління та оптимального використання 
робочого часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47066  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Олександр Анатолійович, Гречка Олександр Дмитрович, 
Макарчук Ігор Іванович, Кириленко Тетяна Борисівна, Кава Олена 
Іванівна, Якимович Зоряна Зіновіївна, Заіченко Олександр Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний 
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 "Автоматизований програмний комплекс 
"Кадровий облік та розрахунок заробітної плати"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета роботи полягає впершу чергу в оптимізації роботи керівництва і 
персоналу кадрових служб підприємств і підвищення продуктивності їх 
праці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47067  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельчук Олена Володимирівна, Діденко Володимир Анатолійович, 
Сущенко Людмила Петрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ОДС: педагогічне оцінювання рівнів 
сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 
фізичної культури в процесі вивчення природничо-наукових 
дисциплін"   

 
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  47068  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Любов Іванівна, Діденко Володимир Анатолійович, Сущенко 
Людмила Петрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ІДС: педагогічна діагностика готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з 
відхиленнями у стані здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для моніторингу рівнів сформованості 
готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з 
відхиленнями у стані здоров'я.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47069  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімова Валентина Михайлівна, Сущенко Людмила Петрівна, Шмідт 
Павло Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ЄСШ: моніторинг рівнів сформованості 
готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до 
використання здоров'язбережувальних технологій у професійній 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для педагогічної діагностики майбутніх 
вчителів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47070  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярема Віталій Ярославович  
 

Повне ім’я або 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 "Дослідження коаліційного уряду в англомовному науковому 
дискурсі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Англомовний дискурс проблем коаліційного уряду подану як діалог 
між дедуктивним підходом апріорного логічного моделювання 
традиційною індуктивною емпіричною школою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47071  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированное рабочее место сетевой 
инструментальной системы оптимизации доставки пассажира 
городским транспортом версии 1.1 (АРМ СИС ОДПГТ 1.1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підготовки окремим користувачем вхідних 
даних для виведення результатів розрахунків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47072  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облегченная версия программы "Локальная 
инструментальная система оптимизации доставки пассажира 
городским транспортом версии 1.1 (ЛИС ОДПГТ 1.1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для знаходження оптимальних стратегій 
перевезення пасажира міським транспортом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47073  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стелюк Антон Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "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 "Моделювання власних потреб атомних 
електростанцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп’ютерну програму моделювання власних потреб 
атомних електростанцій. Використання цього інструментарію 
дозволить провести дослідження ВП АЕС в різних, навіть граничних, 
режимах роботи ОЕС України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47074  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леньга Олег Володимирович  
 

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 критичного часу відключення 
короткого замикання за критеріями динамічної стійкості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп’ютерну програму для визначення критичного часу 
відключення короткого замикання за критеріями динамічної стійкості. 
При визначенні критичного часу відключення короткого замикання 
використовується критерій максимального відхилення кута ротора 
синхронних генераторів системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47075  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Фотография"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Фотография" - музичний твір, автором музики та тексту якого 
є Іван Марунич. Твір на записі виконується співачкою Каріною Айріян 
та входить до її виконавського репертуару.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47076  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Ігор Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

28 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для реалізації стеганографії в mp3 файлах 
"FineStego"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Fine Stego" призначена для швидкої реалізації 
стеганографії в mp3 файлах найбільш оптимальним методом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47077  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багрій Ярослав Тарасович (Dr. Yaroslav Bahriy)  
 

Повне ім’я або 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 "Вітатерапія. Програма навчання інтегративній психотерапії 
орієнтованій на екзистенційні переживання" ("Вітатерапія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма навчання призначена для практичних і медичних 
психологів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47078  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галайдюк Станіслав Леонідович  
 
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 "Балконное творчество"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47079  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черноволенко Павло Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лордсофт" 

 
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 моніторингу виборчих дільниць 
LordSoft Вибори" ("LordSoft Вибори")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний комплекс моніторингу виборчих дільниць відноситься до 
контрольного інформаційно-довідкового програмного забезпечення. 
Даний програмний продукт оптимізує процес передачі актуальної 
інформації з виборчих дільниць спостерігачами до виборчих штабів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47080  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупанова Софія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій для п'єси "Самогубець"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій на п'єсу «Самогубець» про те, що відбувається з людьми 
після того як вони вчинять самогубство. П'єса складається з семи дій 
та описує життя чоловіка після смерті, який вчинив самогубство та 
попав інший світ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47081  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Путра Артем 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)  Програмний продукт "Електронний органайзер для малого бізнесу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47082  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Людмила Петрівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринські теорії та 
процес"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку медсестринства у 
світі, діяльності професійних організацій медсестер. Розглядаються 
основні концептуальні медсистринські моделі та стандарти 
медсестринської діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47083  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальчінська Валентина Юріївна, Ємельянов Дмитро Вікторович, 
Єфімова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
діагностики захворювань тканин пародонту у хворих, які перенесли 
інфаркт міокарда та постійно приймають ацетилсаліцилову кислоту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм спрямований на раннє виявлення стоматологічних уражень 
у цієї категорії хворих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47084  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороніна Наталя Миколаївна  
 

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 для побудови Web-сторінок "Validation SST on 
satellite data" і "Phytoplankton and nitrate concentration" в рамках Web-
сайту "Black Sea Marine Forecasting Centre"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма для побудови Web-сторінок "Validation SST 
onsatellite data" і "Phytoplankton and nitrate concentration" в рамках веб 
сайту "Black Sea Marine Forecasting Center" виводять на екран 
відповідні сторінки для візуалізації різних графічних даних морських 
прогнозів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47085  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скутельник Богдан Олександрович  
 

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)  Збірка текстів пісень "Мысли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47086  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесник Юрій Михайлович, Корнієвський Юрій Іванович, 
Панасенко Олександр Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ліки Хортиці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У пропонованому виданні «Ліки Хортиці» приведена інвентаризація 
рослинного світу острова Хортиця, яка є своєрідним природним 
утворенням з складною ландшафтною структурою і великою 
біологічною різноманітністю, що складає біля 1090 видів у складі 125 
родин та 517 родів, наведена характеристика степової, лісової та 
плавневої рослинності. Видовий склад плавневої частини о. Хортиця 
складає більше 300 видів судинних вищих рослин, представників 71 
родини. За видовим складом і різноманітністю видів це одна з 
найцікавіших ділянок плавнів. Такі ділянки вимагають особливої 
охорони в Національному заповіднику.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47087  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терлецький Валентин Миколайович, Кондратенко Володимир 
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 "Это наше..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

20 пісень ліричного змісту, темами яких є любов, почуття, пошуки 
людини у цьому світі, гумористичне та філософське ставлення до 
життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47088  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маліков Геннадій Георгійович  
 

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 віршів "Исповедь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47089  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Олександр Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сюжет комп'ютерної програми "Tuki"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

33 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47090  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артамонов Юрій Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Макстаун Капітал Лімітед (Maxtown Capital Limited) 
 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Call Notify"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47091  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Сергій Петрович, Інгульський Андрій Васильович, Бенч 
Ірина Ярославівна, Баїк Маркіян Ярославович, Стружков Андрій 
Володимирович, Новоженець Іван Ярославович, Мельничук Юрій 
Ігорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТ.ЮЕЙ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "TICKETS.UA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47092  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Олена Олександрівна, Нечипорук Богдан Олександрович, 
Саломатін Максим 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 "VideoChatLCD"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для організації відеотрансляцій в мережі 
Інтернет за допомогою різноманітних Web технологій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47093  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Владислав Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Что в их именах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Роман є історією життя молодого помічника лікаря на селі. Йому 
вдається винайти Апарат, який здатен лікувати неврози шляхом 
забирання з людини негативної енергії. Коли головний герой 
закохується, його стосунки повільно розвиваються і він відчуває 
щастя, на село приходить невідома хвороба, яка вбиває дітей. Спроби 
лікарів зробити щось - марні. У відчаї головний герой розуміє, що за 
допомогою винаходу він може зцілити хворих, але для цього потрібно 
забрати любов з дівчини, яку він кохає і яка кохає його, а одже 
відмовитись від свого життя, заради життя інших. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47094  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєвська Олена 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)  Сценарій фільму "Мережа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47095  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ефроїмсон-Грибанова Тетяна 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)  Стаття "Де-кілька питань про автора ініціалів Книги Євангєліє 
Остромира"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У відомостях про створення Книги Євангєліє Остромира є багато 
загадкових моментів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47096  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в 
акушерстві та гінекології" (англійською мовою)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання особливостей сестринського догляду 
під час ускладненого перебігу вагітності, пологів, післяпологового 
догляду. Розглядаються основні етапи сестринського догляду при 
кровотечах під час вагітності, пізніх тестозах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47097  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Репродуктивне здоров'я та 
планування сім'ї" (російською мовою)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює біологічні аспекти репродуктивної функції 
жінки. Розглядаються основні чинники безпліддя, етапи обстеження 
безплідної пари, особливості сестринського догляду при підготовці до 
цих обстежень. Вивчаються особливості консультування жінок з 
питань контрацепції. Вивчаються основні алгоритми сестринського 
процесу при роботі з жінками, які мають інфекції, що передаються 
статевим шляхом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47098  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського 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)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Репродуктивне здоров'я та 
планування сім'ї" (українською мовою)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює біологічні аспекти репродуктивної функції 
жінки. Розглядаються основні чинники безпліддя, етапи обстеження 
безплідної пари, особливості сестринського догляду при підготовці до 
цих обстежень. Вивчаються особливості консультування жінок з 
питань контрацепції. Вивчаються основні алгоритми сестринського 
процесу при роботі з жінками, які мають інфекції, що передаються 
статевим шляхом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47099  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в 
акушерстві та гінекології" (російською мовою)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання особливостей сестринського догляду 
під час ускладненого перебігу вагітності, пологів, післяпологового 
догляду. Розглядаються основні етапи сестринського догляду при 
кровотечах під час вагітності, пізніх тестозах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47100  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  anna bublik (псевдонім)  
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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 "Зимовий екстрим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантазійний, колажний малюнок, головними елементами якого є 
мультиплікаційні зображення, що займаються зимовими видами 
спорту, а саме: катання на лижах, сноубордах, снігоходах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47101  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  anna bublik (псевдонім)  
 
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 "Країна мрій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Малюнок доповнений фігурками у вигляді хмаринок, лабіринтів, 
овалів, прямокутників неправильної форми у різних напрямках. 
Викликає відчуття легкості, радості та інші позитивні емоції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47102  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хотульов Геннадій Петрович, Завацька Олена Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картографічний твір "Карта перспектив нафтогазоносності України 
за даними біолокаційних досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Карта створена за даними біолокаційних досліджень на території всіх 
областей України та акваторії Чорного і Азовськаго морів, в межах 
яких виявлено і оконтурено 1249 ділянок газоносності. Карта може 
бути використана для обгрунтування постановки пошуково-
розвідувальних робіт та для реалізації державної політики 
нарощування власного видобутку газу на Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47103  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Олена Олексіївна  
 

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 "Учебник ангела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47104  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Валентин Іванович  
 
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 "Ночь в городе вишен или в ожидании Франсуа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ніч зводить біля одного з паризьких мостів двох незнайомців. Одного з 
них це місце спонукає до спогадів про Франсуа Війона. Так хто він? 
Злочинець чи великий поет, один з провісників Ренесансу? Оповідач - 
міський прокурор, тому його спогади набирають ознак детективу. Тим 
кого цікавить видатних людей. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47105  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздовський Петро Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Скульптура "Дівчинка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47106  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "Я готов лететь на солнце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47107  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фербер Сергій Владиленович  
 

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 "Поэзия любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47108  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гойхман Михаил  
 

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 "Берегите любовь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47109  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Олександр Іванович (Александр Абенд)  
 

Повне ім’я 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 "HC Elevator Song"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47110  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелест Микола Борисович, Баранова Ірина Володимирівна, Філіпов 
Кирило Дмитрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий відеофільм "Робота на закритій вогневій позиції при 
підготовці до ведення вогню"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Науковий відеофільм дозволяє послідовно вивчити роботу вогневих 
взводів при занятті закритої вогневої позиції. Основна увага 
приділяється вивченню роботи старшого офіцера батареї при занятті 
закритої вогневої позиції. Фільм буде корисним курсантам, студентам 
кафедр військової підготовки, офіцерам-артилеристам військових 
підрозділів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47111  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєткін Володимир Григорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Комфорт - Коучинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі розглядається найбільш єфективний спосіб покращення життя 
людей - комфорт-коугинг, в основу якого покладена теорія комфорта.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47112  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Володимир 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 у 3-х томах "Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, 
практика, персоналії. Том 2. "Еволюція наукової думки щодо 
глобалізації в Україні та Росії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено проблеми глобалізації, формування мега науки 
глобалістики. Надана оцінка багатоаспектних процесів глобалізації на 
історичному, цивілізаційному, демографічному, всесвітньому рівнях у 
працях українських і російських дослідників. 
      

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47113  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Володимир 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 у 3-х томах "Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, 
практика, персоналії. Том 1. "Історичні аспекти науки глобалістики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено генезис понять глобалізація, глобалістика, глобалізм. 
Надана методологія оцінки глобалізаційних процесів міжнародними 
установами та інституми. Проаналізована історіографія періодизації 
глобалізаіції.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47114  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Володимир Іванович  
 

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)  Монографія у 3-х томах "Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, 
практика, персоналії. Том 3. "Особистості в дослідженнях по 
глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведенні дані про персони, що мали (мають) значний вплив на 
розвиток процесів глобалізації й дослідниках, які мають найбільший 
внесок у формування нової мега науки глобалістики її дослідження 
процесів глобалістики.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47115  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Микола Іванович, Янчевський Леонід Казимірович, 
Левандовський Всеволод Всеволодович, Бурмістров Олександр 
Миколайович, Січкар Тарас Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення типу та складу рідинного 
середовища ультразвуковим методом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика визначення типу та складу рідинного 
середовища ультразвуковим методом. Використання вказаної 
методики (способу) дозволяє визначити тип невідомої речовини або 
склад суміші відомих речовин (у відсотковому відношенні) із 
використанням ультразвукового зондового методу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47116  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янчевський Леонід Казимірович, Шут Микола Іванович, 
Левандовський Всеволод Всеволодович, Шут Андрій Миколайович, 
Кравчук Ігор Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб суміщення ехо-імпульсного та імпульсного 
фазового методів вимірювання швидкості поширення та поглинання 
ультразвуку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропонований спосіб реорганізації ультразвукового тракту за 
рахунок суміщення ехо-імпульсного та імпульсного фазового методів. 
Спосіб забезпечує можливість вимірювання швидкості поширення та 
поглинання ультразвуку в речовинах із високим рівнем поглинання. 
Проведено перевірку дієвості способу, яка показала підвищення 
точності вимірювань на речовинах із високим рівнем поглинання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47117  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Микола Іванович, Янчевський Леонід Казимірович, Січкар 
Тарас Григорович, Троць В'ячеслав Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Калориметрична методика визначення складових 
сегментального руху макромолекул в процесі склування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована методика грунтується на використанні 
калориметричного методу. Показано, що основні характеристики 
сегментального руху є функціями температури та температурного 
інтервалу склування, які можуть бути експериментально визначені із 
одного класичного калориметричного досліду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47118  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Микола Іванович, Янчевський Леонід Казимірович, 
Левандовський Всеволод Всеволодович, Рокицький Максим 
Олександрович, Шут Андрій Миколайович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб вимірювання швидкості поширення та 
поглинання ультразвуку при різних температурах та тисках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонований спосіб вимірювання швидкості та поглинання 
ультразвуку при різних температурах та тисках, який базується на 
принципі суміщення ехо-імпульсного та імпульсного фазового методів. 
Новизною способу є відсутність необхідності градуювання 
вимірювальної комірки при різних температурах та тисках, що 
спрощує, а інколи взагалі забезпечує можливість реалізації таких 
вимірювань у вказаних зовнішніх умовах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47119  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Микола Іванович, Янчевський Леонід Казимірович, Січкар 
Тарас Григорович, Малежик Петро Михайлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Калориметричний спосіб визначення комплексу 
релаксаційних характеристик процесу склування аморфних речовин"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Теоретично проаналізовано фізичну суть склування аморфних 
речовин. Запропоновані фізичні характеристики, які дають кількісні 
оцінки особливостей процесу у різних аморфних речовинах.Проведено 
калориметричну адаптацію запропонованого теоретичного підходу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47120  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Elena Lavide (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 "И ты скажешь люблю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47121  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Elena Lavide (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 "My Girl May"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47122  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

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 ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ексклюзивних 
подарунків ручної роботи Ірини Ігнатенко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Колекція ексклюзивних подарунків 
ручної роботи Ірини Ігнатенко". На дисках розміщено фотографії 
ексклюзивних виробів ручної роботи для дому та різноманітних 
аксесуарів. Кожен з виробів є унікальним та неповторним у єдиному 
екземплярі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47123  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скринник Володимир Дмитрович  
 

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)  Збірка пісень "Солдатам Посвящается"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47124  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунова Ольга Леонідівна  
 

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)  Навчальний посібник "Квілінг. Частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Навчальний Посібник "Квілінг" розроблено відповідно до Державного 
стандарту початкової загальної освіти для використання в освітній 
галузі  "Мистецтво". Посібник призначений для реалізації варіантової 
складової типового навчального плану загальноосвітніх та 
спеціалізованих навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47125  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенко Володимир Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Роси дитинства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47126  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщова Аліна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл дитячих оповідань "Фантажуйки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це кольорові казкові цукерки-оповідання в блискучих оригінальних 
обгортках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47127  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Білоконь Сергій Анатолійович, Коц 
Іван 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 "Підтримка прийняття рішень по управлінню 
процесом тепловологісної обробки будівельних виробів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма призначена для видачі пакету 
рекомендацій для підвищення ефективності управління процесами 
тепловологісної обробки, які впливають на якість готового виробу, що 
обумовлює важливість прийняття правильних рішень в управлінні 
агрегатами для такої обробки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47128  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Білоконь 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 "Підтримка прийняття рішень по управлінню 
процесами сушіння цегли"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сушіння цегли є однією з первинних обробок сирцю, однак 
характерезується тим, що під час неї закладаються міцнісні 
характеристики готового виробу, тому в управлінні роботою сушарки 
цегли важливими є прийняття рішень, яке впливає на якість 
майбутньої продукції.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47129  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адлер Олександр Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Майстер кредитування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма створена для перерахунку схем погашення 
кредитів, виданих за традиційними схемами погашення кредитної 
заборгованості і ануітет або класична схема.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47130  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіроджа Ігор 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 "Our Zen II"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47131  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караєва Наталія Веніамінівна, Кілянчук Оксана 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 "Система оцінювання фінансово-економічного 
стану підприємства на базі індикативного аналізу та методу групової 
експертної оцінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система дозволяє розраховувати коефіцієнти фінансово-економічних 
ризиків на базі фінансової звітності підприємства, за допомогою 
експертних даних визначити нормовану вагу отриманих коефіцієнтів 
та здійснити комплексну оцінку фінансово-економічних ризиків 
підприємства з урахуванням інтересів різних груп суб'єктів енергетики. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47132  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караєва Наталія Веніамінівна, Кілянчук Оксана 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 "Система діагностики стану підприємства за 
рівнем фінансово-економічного ризику на базі нечітко-множинного 
підходу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система призначена для діагностики стану підприємства за 
показниками фінансової стійкості. Застосований математичний апарат 
дає можливість агрегувати кількісні фінансові дані та якісні 
лінгвістичні експертні оцінки, що дозволяє використовувати будь-яку 
розмірність множини оцінювальних параметрів, необхідну для 
віднесення підприємства до відповідної зони ризику.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47133  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караєва Наталія Веніамінівна, Левченко Лариса 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 "Оцінювання макроекономічного ефекту 
впровадження енергоефективних технологій на основі міжгалузевих 
моделей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система дозволяє розраховувати макроекономічну ефективність 
енерготехнологій різного типу та оцінювати вплив управлінського 
рішення в енергетиці на прибутковість суміжних галузей економіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47134  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Лариса Олексіївна, Карпенко Станіслав Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інструментальні засоби аналізу стану 
територіально виробничих систем України за рівнем сталого 
розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Веб-система розрахунку економічних та екологічних показників 
сталого розвитку (в межах району, області, всієї України), яка надає 
можливість комплексно оцінити та візуалізувати ситуацію в регіоні, що 
дозволяє збалансовано використовувати природні ресурси.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47135  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сакевич Віктор Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Бесы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47136  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дранга Віолета Валеріївна (Violeta)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Vento" ("Vento")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47137  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дранга Віолета Валеріївна (Violeta)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Sogno" ("Sogno")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47138  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
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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 AMAZING WOMEN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47139  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

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 UKRAINE BRIDES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47140  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

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 A-PRETTY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47141  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдишев Олег Петрович  
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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, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "веб-сайт BEST RUSSIAN BRIDE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47142  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

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 1ST RUSSIAN BRIDE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47143  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

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 BRIDES IN BIKINI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47144  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдишев Олег Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "веб-сайт 1 LOVE FOR YOU"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47145  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

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 "Персональний веб-сайт Сєдишева Олега Петровича"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47146  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невілько Олексій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса для фортепіано "Венеція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47147  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Невілько Олексій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  П'єса для фортепіано "Ірландія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47148  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Олександр Дмитрович, Сухарькова Марина Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з поетичним текстом "Танго - Судьба" ("Танго - 
Судьба")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір написано в жанрі аргентинського танго. Його темою є внутрішній 
психологічний конфлікт жінки, що ніби-то ходить по замкненому колу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47149  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Олександр Дмитрович, Сухарькова Марина Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з поетичним текстом "Мы поссорились, искры 
хватило..."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47150  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з тексом "Погоди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47151  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 

Повне ім’я 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 "Свидания под луной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47152  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Олег Євгенович  
 

Повне ім’я 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 "Ты не увидишь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47153  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Олег Тимофійович  
 

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)  Твір наукового-методологічного характеру "Основы ЕТОС" ("Основы 
ЕТОС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі автор проводить у стислому вигляді визначення та особливості 
єдиної теорії суспільних систем (ЄТСС). Дана теорія базується на 
системному підході до вивчення особливостей розвитку суспільства. 
ЄТСС представленна автором в контексті економічних та ідеологічних 
механізмів регулювання розвитку суспільства.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47154  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Дмитро Ігоревич  
 

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 "Хроники Азерота. Жезл проклятых"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47155  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Володимир Іванович, Погорілий Віктор Васильович, Гусар 
Віталій Григорович, Занько Микола Дмитрович, Бутенко Петро 
Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут 
прогнозування та випробування техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методологія прогнозування розвитку виробництва 
тракторів та зернозбиральних комбайнів вітчизняними 
підприємствами і провідними зарубіжними фірмами на території 
України в 2012-2015 рр."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено методологію та шляхом експертного опитування розроблено 
прогноз розвитку на території України виробництва тракторів та 
зернозбиральних комбайнів вітчизняними підприємствами і 
провідними зарубіжними фірмами на короткострокову перспективу до 
2015 року. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47156  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Володимир Іванович, Павлишин Микола Михайлович, Гусар 
Віталій Григорович, Шпак Микола Васильович, Ціп Євгеній Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут 
прогнозування та випробування техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методологія експертної оцінки відповідальності 
сільськогосподарських машин і обладнання світовому рівню"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методологія надає можливість кількісно оцінити відповідність 
сільськогосподарських машин і обладнання світовому рівню за 
основними технічними та споживчими показниками і розрахована на 
науковців, конструкторів та випробовувачів сільськогосподарської 
техніки, фахівців лізингових компаній, а також провідних фахівців 
агрорфірм та фермерських господарств.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47157  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стулій Альона Ігорівна  
 

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 "Fallin' Comet"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чорно-біле зображення. Музиканти грають на музичних інструментах в 
темному приміщенні. В руках одного з учасників куб-головоломка із 
дзеркальними гранями.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47158  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Денис Едуардович  
 

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 "Жизнь научит смеяться сквозь слезы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику викладені вірші, які були створені під впливом особистого 
життя в роки юнацтва. В них висвітлює автор теми особистого 
характеру, дорослих почуттів та власного бачення навколишнього 
світу. Посібник віршів розрахований на широке коло громадян, що 
прагнуть пізнати бачення автора та цікавляться думкою інших людей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47159  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриєнко Валерія Григорівна, Лозова Олена Тиборівна, Неклеса 
Олена Валеріївна, Нечипор Наталія Миронівна, Малік Олександр 
Олександрович, 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 "English Step by Step"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник "English Step by Step" розроблений для використання у 
навчальному процесі мовної підготовки курсантів та 
військовослужбовців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47160  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до повнометражного ігрового фільму "Трилогія про 
кохання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій трилогії: "Той, хто плаче, коли я граю". Історія про вовка, 
який у ніч повної луни перетворюється на людину."Уллє" Юна Соня 
пропонує своєму коханому  Уллє пограти в схованки на пустинному 
острові.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47161  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Негретов Василь Анатолійович  
 

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 "Девушка Весна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47162  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карапота Ірина Олександрівна  
 

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 "Путівник з елементами історичної довідки "Україна 
хасидська"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі досліджено та описано зв'язок України із хасидською 
релігійною течеєю. Україна представлена як територія, яка стала 
етнічною Батьківщиною для даного релігійного руху.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47163  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

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, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний сценарій короткометражного фільму "Письма из 
хосписа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інноваційна драма соціальної спрямованості. Її актуальність у тому, 
що вона містить ідею обов'язкової наповненості життя добрими 
справами, змушує глядача задуматися над тим, на що кожний з нас 
витрачає свій час і над тим, що життя коротке й потрібно дорожити  
кожної миттю.      
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47164  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Олександр Володимирович  
 

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)  Наукова стаття "Вегетативна регуляція серцево-судинної системи та 
порушення серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця та 
артеріальну гіпертензію в поєднанні з хронічним обструктивним 
захворюванням легень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для оптимізації тактики вибору антиаритмічного препарата при 
лікуванні хворих хронічним обструктивним захворюванням легень в 
поєднанні з ішемічною хворобою серця та артеріальною гіпертензією  
вивчені та представлені показники часового та спектрального аналізу 
варіабельності серцевого ритму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47165  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перцева Тетяна Олексіївна, Фесенко Олександр Володимирович  
 

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)  Наукова стаття "Вплив небівололу та івабрадину в складі комплексної 
терапії на показники добового моніторування ЕКГ у пацієнтів з 
поєднанням ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного 
захворювання легень зі збереженою систолічною функцією лівого 
шлуночка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлено вплив комплексної терапії з включенням небіволола та 
івабрадина на показники холтерівського моніторування ЕКГ у хворих з 
поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного 
обструктивного захворювання легень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47166  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Олександр Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Структурно-функціональний стан лівого шлуночка 
при поєднанні ішемічної хвороби серця, хронічного обструктивного 
захворювання легень при збереженій систолічній функції лівого 
шлуночка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчали структурно-функціональний стан серця у хворих ішемічною 
хворобою серця (ІХС) в поєднанні з хронічним обструктивним 
захворюванням легень (ХОЗЛ) при збереженій систолічній функції 
лівого шлуночка (ЛШ).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47167  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

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 - 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47168  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мохорук Віта Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теорема (рівність суми проекцій діагоналей трапеції і 
суми її основ)" ("Теорема")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теорема. Сума проекцій діагоналей трапеції на пряму, що містить одну 
з основ трапеції, дорівнює сумі основ трапеції. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47169  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєва Таїсія Тихонівна  
 

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 "ЗЕМЛИ ЛЮБИМОЙ ПРИТЯЖЕНЬЕ МНЕ 
ПОДАРИЛО ВДОХНОВЕНЬЕ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить різні за тематикою вірші. Автор пише на чужині і це 
відчутно у кожному рядку: сум за близькими, туга за рідним краєм. 
Автор аналізує власне життя та власний досвід і вчить бути сильним з 
гідністю протистояти негодам, які трапляються на шляху.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47170  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хотюн Микола 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 "Механічна енергія газу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47171  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

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 "ЗРАДЖЕНИЙ МАЙДАН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47172  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філь Павло Валерійович  
 
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 малюнків "Солянка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47173  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Марія 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)  Зображення "Піраміда потреб людини в глобальному споживчому 
кошику"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Складові зображення символізують: піраміда - стійкість та 
ієрархічність, глобус - планетарність. Фрагмент глобуса (кошик з 
ручкою) символізує споживчий кошик людини, а піраміда в кошику - 
піраміду потреб людини. Зображення стосується життєзабезпечення в 
планетарному маштабі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47174  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

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 "СЕС-контроль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47175  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Максим Валентинович  
 

Повне ім’я або 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 "ОБЩЕЕ ЧИСЛО ДЛЯ ГРАДУСОВ И 
НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоноване число, яке значно полегшує процес вимірювання кутів, 
кіл і т.п., а також описано як його використовувати для вимірювання.   
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47176  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солодовніков Валерій Миколайович (Есван)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка авторських пісень "Песни разных лет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47177  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишинський Віталій Андрійович  
 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Обработка информации на нано уровне существования 
материи: операнд - единица информации, универсальная 
алгоритмическая система, физические аспекты реализации 
алгоритмической системы и перехода от неживой к живой материи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В статті запропонована одиниця інформації в якості операнду нової 
універсальної алгоритмічної системи для побудови технологічного 
процесу обробки інформації на нано рівні існування матерії. 
Запропонована нова модель фізичних явищ, яка успішно дозволяє в 
матеріальних згустках і маніпуляцій з ними, реалізувати систему 
обробки інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47178  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халус Іван Іванович, Березовський Олег Геннадійович  
 

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 літер та персонажів "Абетка" ("Animal Alphabet")   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрація до книги "Абенка" та персонажі: крокодил, ведмідь, 
динозавр, слон, фламінго, жираф, їжак, ягуар, коала, лев, мавпа, 
тритон, страус, пінгвін, перепел, носоріг, равлик, тигр, єдинорог, 
вікунья, морж, риба-меч, снігова людина (єті), зебра.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47179  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халус Іван Іванович, Березовський Олег Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Абетка" ("Animal Alphabet")   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "Абетка" на англійській мові ("Animal Alphabet"), у якій кожна 
літера проілюстрована відповідною твариною та цікавим фактом 
(жартом) про цю тварину.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47180  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стецун Аполлінарій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретическое исследование плотности электронных 
состояний силицидов никеля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теоретично розрахована густина електроних станів силіцидів нікеля.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47181  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свірко Володимир Олександрович, Рубцов Анатолій Львович, Бойчук 
Олександр Васильович, Голобородько Віталій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Електронний посібник "Нормативне 
забезпечення дизайн-ергономічної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт надає можливість ознайомитись з теоретичними 
та практичними аспектами нормативного забезпечення у сфері дизайн-
ергономічної діяльності, специфікою стандартизації у сфері, як засобу 
упорядкування естетичних, ергономічних, функціональних вимог до 
якості продукції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47182  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Найдьонова Любов Антонівна, Найдьонова Любов Михайлівна  

 

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 "Мобільне мультимедійне тестування 
імпліцитного ставлення виборців до кандидатів"  ("ММТ-ІАТ 
вибори")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма забезпечує психологічне тестування за допомогою 
імпліцитного асоціативного тесту в вербальній (текстові запитання) та 
невербальній мультимедійній формі (демонстрація зображень для 
сортування), реалізована  у формі опитування респондентів щодо їх 
ставлення до кандидатів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47183  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Найдьонова Любов Антонівна, Найдьонова Любов Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управлінський моніторинг ходу мобільного 
мультимедійного тестування" ("Управління ММТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує відображення в реальному часі стану виконання 
технічного завдання щодо проведення мобільного мультимедійного 
тестування респондентів за допомогою планшетів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47184  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Найдьонова Любов Антонівна, Найдьонова Любов Михайлівна  

 

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 "Мобільне мультимедійне тестування 
ставлення громадян до єдності України" ("ММТ-Схід-Захід")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує психологічне тестування за допомогою 
імпліцитного асоціативного тесту в вербальній (текстові запитання) та 
невербальній мультимедійній формі (демонстрація зображень для 
сортування), реалізована у формі опитування респондентів щодо їх 
ставлення до мешканців різних регіонів України (Схід-Захід).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47185  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло Іванович, 
Найдьонова Любов Антонівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільне мультимедійне тестування 
ставлення батьків до впливу телебачення на дитину" ("ММТ - медіа 
культура")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує психологічне тестування у вербальній (текстові 
запитання) та невербальній мультимедійній формі (демонстрація 
відеороліків у якості стимулів і зображень для варіантів відповідей), 
реалізована у формі опитування батьків щодо їх ставлення до впливу 
телепродукції на їх дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47186  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Найдьонов Іван Михайлович, Найдьонов Михайло 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 "Мобільне мультимедійне опитування 
престижності професій" ("ММТ - престижність")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма забезпечує психологічне тестування у вербальній (текстові 
запитання) формі, реалізована у формі опитування щодо пристижності 
професій. Програма розрахована на мобільно польову форму 
проведення тестування з послідовною передачею даних мережею 
мобільного зв'язку і консолідацією у відповідну базу даних. 
Передбачено блок контролю якості роботи інтерв'юєра згідного із 
технічним завданням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47187  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MShmidt (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 "Кохаю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47188  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MShmidt (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 "Не бойся"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47189  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MShmidt (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 "Найкраща в світі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47190  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Тетяна Ігорівна, Кузьменко Василь 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)  Навчальний посібник "Шкільний курс біології людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику представлено шкільний курс біології людини 
в схемах. Матеріал посібника допоможе організувати системне 
засвоєння біологічних понять курсу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47191  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 
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 науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Организационно-правовые механизмы контроля за 
оборотом наркотических средств в Таджикистане"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Брошура розроблана для аудиторного та позааудиторної роботи по 
фармацевтичному праву. Призначені для слухачів (студентів) вищих 
фармацевтичних навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47192  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Тетяна Ігорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика навчання біології (загальна біологія). 
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів всіх 
спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях представлено розробки практичних 
занять та додатки до їх проведення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47193  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шатілло Валерій 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 "Факториальное игровое нанотестирование мозга"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47194  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісін Денис Олександрович, Колодяжний Володимир Максимович  
 

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 комп’ютерного моделювання 
фізичних процесів з використанням безсіткового підходу і атомарних 
радіальних базисних функцій СКМ-АФ" ("СКМ-АФ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою комп’ютерне програмне забезпечення, що вирішує 
крайові задачі Теплопровідності у складних 3 D областях, 
використовуючи безсітковий підхід та автомарні радіальні базисні 
функції. Твір створено на базі мови MATLAB. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47195  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапенко Альона Володимирівна, Нагорний Євген Васильович  
 

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 "Математична модель еволюції 
компонентів транспортної системи "людина-автомобіль-середовище"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перехід до ринкових відносин і поява конкуренції в транспортній 
галузі привели до значного ускладнення завдань управління розвитком 
транспортнийх сисием. Кожне завдання організації, управління і 
планування, як правило, має не тільки велику кількість варіантів 
рішень, з яких повинен бути вибраний найкращий, але і вимагає обліку 
впливу факторів, що значно порушують умови стабільного розвитку 
транспортних систем. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47196  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Валерій 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 "Адаптивний профіль диференціатор - 
ідентифікатор"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудований адаптивний фільтир диференціатор-ідентифікатор, який 
ідентифікує коефіцієнт адаптації  з метою забезпечення стійкості 
структури системи фільтрації деференціювання при зміні поточного 
відношення рівнів корисного сигналу до сигналу завади в широких 
мережах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47197  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Олена Іванівна (Лена Август), Марченко Ілля 
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 "Лучшее"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47198  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Сергій Сергійович, 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)  Комп'ютерна програма "Компьютерная программа интерпретации 
результатов вертикального электрического зондирования" ("ВЭЗ - 3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47199  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлишин Галина Андріївна, Никитюк Світлана Олексіївна, 
Сахарова Інна Євгенівна, Горішна Іванна Любомирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в 
педіатрії" (англійською мовою)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку медсестринства у 
світі, діяльності професійних організацій медсестер. Розглядаються 
основні концептуальні медсестринські моделі та стандарти 
медсестринської діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47200  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлишин Галина Андріївна, Никитюк Світлана Олексіївна, 
Ковальчук Тетяна Анатоліївна, Фурдела Вікторія Богданівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Громадське здоров’я та 
громадське медсестринство" (з аудіовідеосупроводом англійською 
мовою)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання становлення поняття "здоров’я" у 
світі, діяльності професійних організацій медсестер. Розглядаються 
основні концептуальні положення обстеження дітей та особливостей 
догляду за ними середнім медичним персоналом як амбулаторно, так і 
в умовах лікувальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47201  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чистякова Наталя 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)  Положення про проведення Міжнародного фестивалю-конкурсу 
інструментального мистецтва дітей та молоді "Чарівний Камертон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47202  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуров Олександр Вікторович, Максименко Віталій Володимирович, 
Христенко Сергій Михайлович, Анісімов Олег Віталійович, Лакуста 
Олександр Ярославович, Косенков Олексій Юрійович, Сокур Вадим 
Петрович, Перекупка Віталій Валентинович, Заболотна Наталья 
Василівна, Кондратюк Володимир Валентинович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоматизовані системи 
керування і обслуговування", Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІРІКОМ-УКРАЇНА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник комп’ютерних програм "Мобільний додаток eMoBilet"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник комп’ютерних програм "Мобільний додаток eMoBilet" надає 
користувачеві можливість отримати інформацію про розклад поїздів по 
певному маршруту за вказану дату.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47203  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексієнко Олексій 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 "Досить слів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47204  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Сергій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного шоу "ВСЕ ПО БАРАБАНУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47205  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегліна Кіра 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)  Літературно письмовий твір "40 +"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна цільова аудиторія рекомендації щодо покращення якості 
життя. Основна цільова аудиторія книги - жінки, але вона може бути 
корисна і чоловікам, які бажають краще орієнтуватися в жіночій 
психології.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47206  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чигінцев Максим Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Аранжировки для гитары Максима Чигинцева"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Творча переробка відомих мелодій, з метою її адаптації для виконання 
на одній гітарі соло. Аранжування представлене у вигляді нотного 
тексту. Збірник включає 81 аранжування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47207  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Оксана Миколаївна, Сукач Юлія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Методичний 
підхід до формування процесно-орієнтованої організаційної структури 
управління автотранспортним підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено основіні положення щодо формування процесно-
орієнтованої організаційної структури управління автотранспортним 
підприємством.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47208  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхайлов Олексій Вікторович, Гонтар Авраам Ютнович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я не одинок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47209  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхайлов Олексій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Монна Лиза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47210  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Когут Юрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова компанія 
"СІДКОН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизированная Система 
Компьютерного Анализа "Айсберг Х 9.12" ("ICEBERGtm")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є програмною оболонкою інформаційно-аналітичних масивів 
даних документально-фактографічного типу. Твір призначений для 
використання в ході підготовки й прийняття рішень, шляхом 
додавання зовнішніх даних й аналізу сформованих ситуацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47211  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярук Христина Сергіївна  
 

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)  Науковий твір "Проект універсальної моделі компетенцій фахівця з 
управління персоналом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект універсальної моделі компетенцій фахівця з управління 
персоналом містить в собі кластери компетенцій: соціально-
особистісні, загальнопрофесійні, функціональні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47212  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Олександр Семенович  
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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 "Основи сільського господарства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47213  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомон Ольга 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)  Графічне зображення "Малюнок медалі з написом "Школа гейш 
Ольги Гомон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47214  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомон Ольга 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)  Графічний твір "Каліграфічне зображення літер Г і О"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47215  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомон Ольга Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Малюнок медалі Г і О"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47216  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомон Ольга 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)  Графічний твір "Підпис та печать "Гомон Ольга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47217  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Дмитро Олександрович, Павлюк Володимир Володимирович, 
Шур’яков Максим Валерійович, Гаврищук Владислав Володимирович, 
Лебедєв Олександр Сергійович, Тищенко-Тишковець Людмила 
Костянтинівна  

 

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 "ЕРМ_001" для запису прогинів шарів 
дорожнього одягу та грунтових основ під час дії на них навантаження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма  для запису прогину шарів дорожнього одягу та 
грунтових основ під час дії на них навантаження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47218  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп’ютерна програма форми GPS_Period 
"Параметри стану парку ТЗ за день експлуатації" та результати 
розрахунку з використанням програмного продукту "Віртуальний 
механік "HADI-12" при звичайній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено Комп’ютерну програму "Комп’ютерна програма форми 
GPS_Period "Параметри стану парку ТЗ за день експлуатації" та 
результати розрахунку з використанням програмного продукту 
"Віртуальний механік "HADI -12"" при звичайній роботі".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47219  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми GPS 
"Параметри стану парка ТЗ за період експлуатації" та результати 
розрахунку з використання програмного продукту "Віртуальний 
механік "HADI-12" при звичайній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47220  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми Avtomobil 
"Інформація про експлуатацію Т3 вихідна" та результати розрахунку з 
використанням програмного продукту "Віртуальний механік "HADI-
12" при звичайній роботі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47221  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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)  Науковий твір "Результати визначення показників технологічного 
розрахунку комерційної експлуатації інженерно-технічної служби під 
час ТО і Р з використанням програмного продукту "Віртуальний 
механік "HADI-12"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47222  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми Avtomobil 
"Інформація про експлуатацію ТЗ вихідна" та результати розрахунку з 
використанням програмного продукту "Віртуальний механік "HADI-
12" при реєстрації в ньому нового транспортного засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47223  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
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Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми GPS 
"Параметри стану парка ТЗ за період експлуатації" та результати 
розрахунку з використанням програмного продукту "Віртуальний 
механік "HADI-12" при реєстрації в ньому нового транспортного 
засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47224  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми GPS_Period 
"Параметри стану парку ТЗ за день експлуатації" та результати 
розрахунку з використанням програмного продукту "Віртуальний 
механік "HADI-12" при реєстрації в ньому нового транспортного 
засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47225  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми 
DiagramSostoyaniy "Діаграма станів" та результати розрахунку з 
використанням програмного продукту "Віртуальний механік "HADI-
12" при реєстрації в ньому нового транспортного засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47226  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми Vozdeystviya 
"Імовірність перебування ТЗ у роботі і в ТО і Р" та результати 
розрахунку з використанням програмного продукту "Віртуальний 
механік "HADI-12" при реєстрації в ньому нового транспортного 
засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47227  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми 
RaschetTehnologich "Розрахунок ІТС технологічний" та результати 
розрахунку з використанням програмного продукту "Віртуальний 
механік "HADI-12" при реєстрації в ньому транспортного засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47228  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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)  Науковий твір "Укрупнений алгоритм програмного продукту 
"Віртуальний механік "НADI-12"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47229  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми Vozdeystviya 
"Імовірність перебування ТЗ у роботі і в ТО і Р" та результати 
розрахунку з використанням програмного продукту "Віртуальний 
механік "HADI-12" при звичайній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47230  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Технічний регламент програмного продукту 
"Віртуальний механік "HADI-12" при звичайній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47231  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми 
RaschetTehnologich "Розрахунок ІТС технологічний" та результати 
розрахунку з використанням програмного продукту "Віртуальний 
механік "HADI-12" при звичайній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47232  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Комп'ютерна програма форми 
DiagramSostoyaniy "Діаграма станів" та результати розрахунку з 
використанням програмного продукту "Віртуальний механік "HADI-
12" при звичайній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47233  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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)  Науковий твір "Технічний регламент програмного продукту 
"Віртуальний механік "HADI-12" при реєстрації в ньому нового 
транспортного засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47234  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Віртуальний механік "HADI-12" при 
звичайній роботі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47235  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Комов Петро Борисович, Комов 
Олександр Борисович, Грицук Ігор Валерійович, Македонська Любов 
Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген 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 "Віртуальний механік "HADI-12" при 
реєстрації в ньому нового транспортного засобу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47236  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпильовий Василь Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Дизайн оформлення інформаційно-пізнавальних 
заходів та видань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник творів дизайну призначений для оформолення друкованої 
продукції, веб-сайтів, інформаційно-пізнавальних заходів. Збірник 
творів дизайну складається з трьох частин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47237  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юсупова Маргарита Федорівна, Данчев Василь Захарович, Ташкова 
Ірина Олександрівна, Островська Світлана Михайлівна, Голіяд Ірина 
Семенівна, Гак Діана 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 "Інтерактивний курс навчання "Нарисна 
геометрія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Інтерактивний курс навчання "Нарисна 
геометрія" являє собою двомовну (українська та російська) 
мультимедійну систему, яка складається з 3-х основних частин: 
Мультимедійний курс, Контроль теорії та практичних навичок. 
методичні вказівки по виконанню практичних завдань.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47238  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Юрій Костянтинович  
 

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)  Збірка музичних творів "Марш - Сюита"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47239  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федяєва Валентина Леонідівна, Кравченко 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)  Літературно-письмовий твір "Статеве виховання школярів: 
сторінками історії (20-30-ті роки ХХ століття): Хрестоматія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це видання допоможе студентам, викладачам, аспірантам і 
докторантам розширити наукове уявлення щодо проблем статевого 
виховання, з'ясувати підходи та прослідкувати тенденції розвитку 
статевого виховання школярів у вітчизнянному педагогічному процесі 
20-30-х рр. ХХ ст.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47240  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 
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 "БРАТТЯ НАШОГО ПОЛЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47241  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Олексій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Елекс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програма для ЕОМ "Діалоговий Автоматизований Комплекс Аналізу 
Режимів ЕЛЕКС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна база складається з даних про електричну схему мережі та 
її режими, а також обладнання енергосистеми та нормативно-довідкову 
інформацію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47242  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тельбух Світлана Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма навчання пісочної анімації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма навчання пісочної анімації - це ефективна методика 
навчання дітей і дорослих мистецтву пісочної анімації. Комплекс 
включає в себе правильно організований простір студії, ігри з піском, 
теми занять, музичний супровід, надання результату уроків, виставки 
та концерти учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47243  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 
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 YOUR BRIDES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47244  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

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 BEAUTY BRIDES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47245  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

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 TORNADO-OF-LOVE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47246  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

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 YOUR BRIDE RU"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47247  
 

Дата реєстрації авторського права  15.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хан Ігор Валерійович  
 

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)  Ілюстрований каталог дверей "Откройте будущее с нами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Каталог надає своєму користувачу інформацію щодо найкращих 
колекцій дверей фірми виробника за 2008, 2011 та 2012 роки. Кольорові 
фотографії передають реалістичний зовнішній вигляд дверей, їх колір, 
завдяки чому покупець має нагоду підбирати двері  в більш зручній 
йому формі по каталогу. Послідовне розташування дверей в каталозі, 
по колекціям, робить його зручним в використанні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47248  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корж Валерій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Нетрадиційний 
підхід до вивчення традиційних технологій в ортопедичній 
стоматології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується методика вивчення технологій виготовлення протезів в 
ортопедичній стоматології на підставі класифікації, яка 
використовується у промисловості: лиття, полімеризація, спікання, 
штампування, фрезерування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47249  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітов Сергій Віталійович  
 

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 "Любовь Неизреченная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47250  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостачук Юрій Олександрович, Гриценко Дмитро Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок кулачкового механізму 
періодичного повороту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення дозволяє виконати розрахунок кулачкового 
механізму періодичного повороту із забезпеченням точного відтворення 
заданого закону періодичного руху виконавчими ланками 
поліграфічних машин, а також визначити основні геометричні 
параметри механізму з врахуванням вимог роботоздатності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47251  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Володимир Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір (пісня) "Синдром"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47252  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Володимир Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір (пісня) "Як ти?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47253  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лучик (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 "Струнные души"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47254  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Валерій Володимирович, Шаповалова Вікторія 
Олексіївна, Сухая Марина Юріївна  

 

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  "Судово-фармацевтичне вивчення наслідків зловживання 
курильних сумішів (спайсів) із психоактивними речовинами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47255  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

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 науково-популярного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Атомная философия человека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47256  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломачинський Олег Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "КОНФІ СКЛАД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47257  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Сергій Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Настанова щодо використання "iPhone/iPad для начинающих"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книзі, на основі власного досвіду і досвіду багатьох користувачів 
iPhone та iPad, зібрано безліч рекомендаціїй про те як використовувати 
свій пристрій найкращим чином. Всі теми розділені на глави, в кожній 
з яких є опис питання, практичні поради і рекомендації, а також 
коментарі, які пояснюють чому саме так реалізована та чи інша 
функція в даному пристрої.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47258  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплаушенко Андрій Григорович, Похмьолкіна Світлана 
Олександрівна, Чернега Галина Василівна, Пряхін Олег Романович, 
Авраменко Антоніна Іванівна, Юрченко Іван Олексійович, Щербак 
Марина Олексіївна  

 
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 "МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ. ЧАСТЬ II 
(ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ОСНОВЫ АДСОРБЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ, КОЛЛОИДЫ, ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У начвально-методичному посібнику в стислій і доступній формі 
викладено теоретичний матеріал за темами: "Властивості дисперсних 
систем. Поверхневі явища", " Фізико-хімічні властивості колоїдних 
розчинів", "Властивості розчинів високомолекулярних сполук".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47259  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплаушенко Андрій Григорович, Похмьолкіна Світлана 
Олександрівна, Чернега Галина Василівна, Пряхін Олег Романович, 
Авраменко Антоніна Іванівна, Юрченко Іван Олексійович, Щербак 
Марина Олексіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ. ЧАСТЬ I (ОСНОВЫ 
БИОНЕОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику описані теоретичні матеріали та практичні 
роботи по розділах біоенергетичної та біофізичної хімії, передбачені 
чинною програмою для медичної хімії за спеціальністю "Лікувальна 
справа". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47260  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапов Валентин Олександрович, Сюсюка Володимир Григорович, 
Котлова Юлія Валентинівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ПРОГРАМА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
КОРЕКЦІЇ ВАГІТНИХ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі викладено програма медико-психологічної корекції вагітних, 
метою якої є створення позитивного  емоційного самопочуття вагітної, 
зниження рівня тривожності, стимулювання проявів творчої 
активності особистості, що сприятиме швидшій та ефективнішій 
адаптації жінки до стану вагітності та прийняття майбутньої дитини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47261  
 

Дата реєстрації авторського права  18.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вожегова Раїса Анатоліївна, Бояркіна Любов Вадимівна, Тищенко 
Олена Дмитрівна, Тищенко Андрій Вікторович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних 
наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронна інформаційно-довідкова база "Люцерна на корм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

База налічує 96 тематичних довідників, 5 тематичних блоків: Загальні 
відомості про культуру, Агрокліматичні умови регіону, Особливості 
технології вирощування, Сорти для умов зрошення та Види техніки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47262  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проценко Тарас Олександрович, Логвиненко Олена Іванівна, 
Багаденко Ірина Петрівна, Кушнарьов Сергій Володимирович, 
Пампура Ігор Іванович, Шапочка Тетяна Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх 
справ України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методичні рекомендації 
щодо запобігання насильству в сім’ї"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичному посібнику розглянуто законодавство, що регулює 
діяльність підрозділів Міністерства внуирішніх справ України, які у 
межах своїх повноважень виконують функції профілактики, 
запобігання і припинення випадків насильству у сім’ї.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47263  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Анна Юріївна  
 

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 "Ночные гости"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47264  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коптєлов Олександр 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 "Програмно-апаратний комплекс "FAMILY 
DOCTOR"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "FAMILY 
DOCTOR" дозволяє оперативно проводити діагностику стану людини, 
а також здійснювати вплив за допомогою відомих спектрів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47265  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімбіров Юрій Якович  
 
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 "Выше звезд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47266  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менцак Андрій Васильович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ЗУБ ЗА ЗУБ!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47267  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
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 "УКРАЇНСЬКИЙ СІЧОВИЙ СТРІЛЕЦЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47268  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Олег Аркадійович, Котенко Вячеслав Васильович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Зображення "Знак СПА архитектуры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення багатокольорового знаку що асоціюється з музичним 
знаком, його опис та креслення знака з позначенням його головних 
параметрів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47269  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бедрик Станіслав Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Хочется в детство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47270  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Сергій Олександрович, Калмиков Павло Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз техніко-економічних показників 
проекту створення складної техніки з врахуванням впливу факторів 
ризику" ("ЮнайтедПлен", "UnitedPlan")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою систему аналізу та імітаційного моделювання 
техніко-економічних показників проекту створення складної техніки з 
врахуванням факторів ризику. Система дозволяє імітувати плани 
проектів зі змінною структурою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47271  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Межаков Ігор Альбертович  
 

Повне ім’я або 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 "Аксинократия и Аксиноизм. Манифест об 
общественном устройстве"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описані тип організації та система управління суспільством, у 
яких пропагуються і культивуються принципи рівних можливостей та 
гідного життя для всіх його членів. Автором дано визначення понять 
Аксінократія і Аксіноізм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47272  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Андрій Миколайович, Кривуля Сергій Вікторович, 
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Нестеренко Олексій Григорович, Світлицький Віктор Михайлович, 
Ткач Володимир Миколайович  

 

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 інформаційно-довідковий 
комплекс (КІДК) "Фонд науково-технічної продукції УкрНДІгазу. 
Інтелектуальний пошук"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

КІДК "Фонд науково-технічної продукції УкрНДІгазу. 
Інтелектуальний пошук" є аналітичною інформаційною системою, 
об’єктом дослідження якої є звітна інформація по окремій НДДКР.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47273  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лішинський Дмитро Михайлович, Акімова Лада Іванівна, 
Палагейченко Олена Василівна, Данилів Тарас Іванович  

 

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’ютерна розрахунково-обчислювальна 
програма "RM-аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою розрахунково-обчислювальна програма "RM-аналіз" 
можливо проводити обробку результатів дослідження свердловин на 
усталених режимах фільтрації і забезпечити повну автоматизацію 
обробки дослідження, що допомагає збільшити продуктивність праці та 
високу точність  визначення фільтраційних опорів А і В, проникності і 
провідності пласта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47274  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дядьков Костянтин Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Гипотеза о возможности передачи информации на 
большие расстояния в космосе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис гіпотези про можливість передання інформації в каналах з 
великим шумом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47275  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русецький Ігор Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір рекламного характеру "БИЛЕТНЫЙ ПРОЕКТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47276  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсаренко Ніна 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)  Монографія "Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у 
школах України кінця ХІХ - ХХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії на основі вивчення й узагальнення джерельної бази і 
вітчизняного досвіду досліджено та розкрито мету, завдання, зміст, 
форми, методи і засоби трудової підготовки дівчат упродовж кінця ХІХ 
- ХХ століття, висловлено пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи в 
сучасних школах.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47277  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Світлана Дмитрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи медичних знань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику міститься загальна інформація про здоровий 
образ життя, профілактичні питання з проблеми охорони здоров'я дітей 
та підлітків; спеціальна частина містить питання першої лікарської 
допомоги при серцево-легеневій патології, патології шлунково-
кишкового тракту, при травмах та нещасних випадках, а також основи 
епідеміології.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47278  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковлева Світлана 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)  Навчальний посібник "Анатомо-фізіологічні та клінічні основи 
дефектології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник знайомить з предметом та завданням клінічних 
основ дефектології, анатомо-фізіологічними особливостями розвитку 
дітей з вадами, визначає корекційно-педагогічні підходи виховання та 
навчання аномальних дітей.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47279  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Олександр Петрович, Крохмалова Олена Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Алгоритм 
діагностики та диференційованої терапії портальної гіпертензії у 
хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі оцінки особливостей структурно-функціональних 
порушень з боку серцево-судинної системи у пацієнтів на неалкогольну 
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жирову хворобу печінки на тлі метаболічного синдрому, їх 
взаємозв'язком і стадією паталогічного процесу в печінці та 
застосування інгібіторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47280  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

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 з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "МЫ ОТ ДОМА ДАЛЕКО..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47281  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

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 з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Солнечный зайчик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47282  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Олексій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Обреченный вечностью"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47283  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шекера Микола 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 "Завершення формування космічної спіралі і 
утворення планет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47284  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конощук Світлана Іванівна (Лана Ра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій двосерійного анімаційного фільму "Історія про борщ та 
цвях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій написано у формі двосерійного анімаційного фільму: "Історія 
про борщ", "Історія про цвях". У творі казково обіграно винекнення 
борщу, а також як була збудована церква без жодного цвяха.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47285  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маковій Віра Іванівна  
 

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 "Бєрци" ("Бєрци")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47286  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенщикова Світлана Олександрівна  
 

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 "Дорога жизни - 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47287  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлебніков Геннадій Геннадійович  
 

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 інструментальної музики "THE TUNES OF OLD TAPE-
RECORDER (Мелодии старого магнитофона )"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47288  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворог Максим Васильович (Maks Vorog, Max Vorog)  
 

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 інструментальних композицій "Dance Again"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47289  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Ройко (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)  Повість "Леди Нискрометто"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У повісті розповідається про взаємовідносини, які складаються на 
виробництві, на фірмах між старшим поколінням та молоддю, а саме 
між неординарними, яскравими молодими особистостями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47290  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саваневич Вадим Євгенович, Брюховецький Олександр Борисович, 
Кожухов Олександр Михайлович, Діков Євген Миколайович, Власенко 
Володимир Петрович, Єлєнін Лєонід Владіміровіч, Безкровний 
Михайло Михайлович, Анненков Олександр Борисович, Герасименко 
Олег 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 "Программа автоматизированного открытия 
астероидов и комет на серии ПЗС-кадров CoLiTec" ("CoLiTec")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма заснована на оригінальному обчислювальному методі 
збирання світла, що дозволяє накопичувати сигнали від суб’єктів 
уздовж траєкторій з невідомими параметрами руху за рахунок 
використання багатозначного перетворення координат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47291  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Наталія Володимирівна, Саник Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Спосіб діагностики гострих 
інсультів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гострий інсульт - це невідкладний стан. Будь-який пацієнт, у якого 
підозрюється інсульт, повинен негайно отримати медичну допомогу і 
як можна швидше пройти діагностику, щоб отримати відповідне 
лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47292  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Наталія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Демченко Наталія Володимирівна, 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)  Науково-практичний твір "Методичний підхід до кількісної оцінки 
потенціалу суспільного відтворення та його складових"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модель дозволяє обчислювати потенціал суспільного відтворення 
країни в єдиній шкалі виміру показників, а також коректувати 
перспективні напрямки розвитку країн.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47293  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднарук Тарас 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)  Оригінальний кіносценарій "Чёрный глаз и сердце Ангела"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіносценарій до короткометражного фільму в жанрах "фентезі" і 
"бойовик" для масової аудиторії у віці від 14 до 38 років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47294  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Олег Юрійович, Рябчун Віктор Кузьмич, Ільченко Ніна 
Костянтинівна, Богуславський Роман Львович, Кочуров Ярослав 
Володимирович, Іванова Надія Валеріївна, Падалка Олена Іванівна, 
Циганок Тетяна Олександрівна  
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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 "Ознакова база даних цінних господарських та 
морфологічних ознак зразків генофонду пшениці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура ознакової бази даних цінних господарських та 
морфологічних ознак охоплює весь цикл росту та розвитку рослин 
пшениці і складається зі згрупованого за господарським, біологічним, 
морфологічним та статестичним простором набору таблиць і полів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47295  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Нонна 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 "Профілактика зубощелепних аномалій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник створений згідно програми підготовки фахівців 
стоматологічного профілю факультетів післядипломної освіти, може 
бути використаний і при підготовці студентів стоматологічних 
факультетів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47296  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Марина 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)  Твір наукового характеру "АЛГОРИТМ ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ 
ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ, УСКЛАДНЕНИМИ 
СКУПЧЕНІСТЮ ЗУБІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими 
скупченістю фронтальних зубів, індивідуальне і залежить від пацієнта, 
етіології і клінічної форми аномалії та сукупних ускладнень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47297  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Концевич Валерій Георгійович, Бондаренко Сергій Ігорович, Пікульов 
Дмитро Миколайович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Електронний засіб навчального призначення 
"Начальный курс видеоуроков по изучению САПР Autodesk Inventor 
2012"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У електронному засобі навчального призначення "Начальний курс 
видеоуроков по изучению САПР Autodesk Inventor 2012" наведені 
базові прийоми роботи з САПР.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47298  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
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 A-BRIDE-FROM-UKRAINE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47299  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт TSUNAMI-OF-LOVE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47300  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

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 A-BRIDE-FROM-RUSSIA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47301  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

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 SEXY-UKRAINE-RUSSIAN-WOMEN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47302  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

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 1-IN-A-MILLION"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47303  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
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 LETTER-ORDER-BRIDES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47304  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
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 EMAIL-ORDERBRIDES"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47305  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
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 ORDER-BRIDES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47306  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окопний Руслан Петрович, Неня Віктор Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Підсистема автоматизованого збирання 
даних "Heat Data Collector"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений програмний модуль на мові програмування високого 
рівня С++, який взаємодіє з лічильниками теплової енергії СВТУ-10, 
використовуючи комунікаційні порти персонального комп’ютера в 
якості каналу передачі поточних даних з лічильника до бази даних 
online-системи моніторингу теплоспоживання будівель Сумського 
державного університету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47307  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дріз Олександр Якович  
 

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 "Пінзель. Від Годовиці до Лувру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47308  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелеко Роман 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 "Бухгалтерія Онлайн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма являє собою онлайн сервіс для автоматизації роботи малих 
підприємств та приватних підприємців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47309  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добрянська Тетяна Петрівна (Сулим Татьяна Артемовна)  
 

Повне ім’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 "Рак" - это очень просто! "И просто не всегда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47310  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Світлана Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи діагностичної діяльності 
вчителя початкової школи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлено сутність, зміст і 
функції діагностичної діяльності вчителя початкової школи, подано 
діангностичні методики і технології вивчення навчально-пізнавальної 
діяльності учнів молодшого шкільного віку; розкрито особливолсті 
педагогічної взаємодії вчителя і батьків учнів.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47311  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Юлія Олексіївна, Юрченко Віктор 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)  Навчальний посібник "Психологічний словник-довідник"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Приходько Ю.О., Юрченко В.І. П 61 Психологічний 
словник-довідник: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2012. - 328 с. 

 
Анотація   

Навчальне видання адресується студентам, майбутнім учителям і всім, 
хто цікавиться психологічною наукою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47312  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєнька Ганна 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 "Формування професійної компетентності сучасного 
вихователя дошкільного навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Монографія присвячена результатам дослідження проблеми фахової 
компетентності вихователів дітей дошкільного віку в умовах 
ситупеневої системи навчання у ВНЗ. Начальне видання адресується 
астпірантами, магістрантам, викладачам вищих педагогічних 
навчальних закладів, всім тим, хто цікавиться питаннями фахової 
підготовки педагогів дошкільної ланки освіти.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47313  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданець-Білоскаленко Наталія 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 "Дитяча література. Твори українських 
письменників II половини XX - початку XXI століть"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить кращі твори митців української дитячої літератури 
другої половини XX- початку XXI ст. та є доповненням до програми з 
української дитячої літератури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47314  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмелевський Юрій Анатолійович  
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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 "Система розробки сайтів UwinCMS (версія 
3.0)" ("UwinCMS 3.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система  розробки веб-сайтів та веб-програм високої складності, яка 
орієнтована на роботу під високими навантаженнями із можливістю 
масштабованості. 
Система побудована таким чином щоб швидко із високим рівнем 
абстракції створювати нові функціональні модулі, удосконалити 
існуючі, описувати панелі управління даними без потреби їх 
програмування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47315  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буйницька Оксана Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інформаційні технології та технічні засоби 
навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник  укладено відповідно до програми курсу " Інформаційні 
технології та технічні засоби навчання", який є нормативною 
дисципліною навчального плану бакалаврів напрямів соціальна 
педагогіка, практична психологія, початкова освіта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47316  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайловський Віталій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій 
половині ХІV - 70-х роках XVI століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У дослідженні представлено історію подільської шляхти від середини  
ХІV-70-X роках XVI ст. Послідовно показано еволюцію привілейованої 
верстви на Поділлі від правління князів Коріатовичів і до смерті 
останнього представника династії Ягелонів Сигізмунда ІІ Августа у 
1572 р.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47317  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозчиков Віктор Іванович, Тимчик Олена Анатоліївна, Жукова 
Юлія Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економічна теорія: політика роздержавлення"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перевозчиков В.І., Тимчик О.А., Жукова Ю.М. 
Економічна теорія: політика роздержавлення : навч. посіб. - К. : 
Видавничий дім "Скіф", 2012. - 272 с. 

 

Анотація   

Розглянуто основи переходу від централізованого планування до 
державного регулювання економіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47318  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Арсен 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)  Навчальний посібник "Новітня історія релігійних спільнот в Україні"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику написаному з використанням сучасних 
досліджень та публікацій документів упроваджених до наукового обігу 
в посттоталітарну добу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47319  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозчиков Віктор Іванович, Тимчик 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)  Навчальний посібник "Історія економіки українських земель (кінець 
ІХ - початок ХХ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Перевозчиков В.І., Тимчик О.А. Історія економіки 
українських земель (кінець ІХ - початок ХХ ст.): Курс лекцій - К.: КНТ, 
2011. - 472 с. 

 

Анотація   

Розглянуто характерні особливості економіки українських земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47320  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буйницька Оксана Петрівна, Камінський Максим Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Портативний електронний 
комплекс навчальної дисципліни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Подано теоретичне обгрунтування створення і використання 
електронних навчальних матеріалів нового покоління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47321  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Лариса Борисівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Соціокультурна складова змісту шкільних курсів 
географії: теорія і практика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії розглядаються теоретико-педагогічні засади та сучасні 
підходи до формування й реалізації на практиці  соціокультурної 
складової шкільних курсів географії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47322  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "За волю і честь. Невигадані історії і вояцькі біографії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка драматичних історій доби Визвольних змагань 1917-1920-х років 
і вояцьких біографіц учасників боротьби за Українську державу, які 
воювали у складі Армії УНР і повстансько-партизанських загонів 
Правобережної і Ліобережної України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47323  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Коли кулі співали. Біографії отаманів Холодного Яру і 
Чорного лісу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга є збіркою біографічних нарисів отаманів, що діяли у добу 
Визвольної війни 1917-1920-х років, а також документів і біографічних 
довідок про учасників боротьби за Українську державу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47324  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Тернистий шлях кубанця Проходи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розповідається про кубанця Василя Проходу, його участь у 1-й 
Світовій війні, перебування у австрійських таборах, участь у 
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Визвольній боротьбі у лавах Армії УНР, перебування в польських 
таборах, навчання в Українській господарській академії в Поєбрадах, а 
також про випробування в Лук’янівській в’язниці м. Києва і таборах 
смерті Воркути. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47325  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Отаман Зелений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі йдеться про отамана Дніпровської повстанської дивізії 
Зеленого (Данила Терпила), його драматичні стосунки із Симоном 
Петлюрою, боротьбу проти Красної армії та денікінців у 1919-1921 
роках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47326  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 
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 "Таємниця отамана Зеленого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книзі йдеться про трипільського отамана Зеленого (Данила Терпила) 
та його юного помічника Василька Лемешка із с. Халеп’я, який разом 
із друзями допомагав бити червоних окупантів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47327  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Операція "Заповіт". Чекістська справа № 206"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книзі розповідається про секретні чекістські операції "Заповіт", 
"Щирие", "Лес" у 1922-1923 роках, спрямовані проти українського 
підпілля Катеринославської, Київської, Кременчуцької, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської та Херсонської губерній.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47328  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Отаман Орлик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розповідається про боротьбу проти московської комуни на 
Київщині та Поліссі в 1920-1922 роках та галицьких, які 1921 року 
творили в  Києві збройне підпілля, та про багатьох інших діячів 
збройного опору російським окупантам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47329  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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)  Брошура "Петро Дерещук і Дмитро Цвітковський. До історії 
партизанського-повстанського руху на Уманщині в 1920-1924 рр."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книзі розповідається про отаманів Петра Дерещука і Дмитра 
Цвітковського, організаторів партизанського-повстанського руху на 
території сучасної Черкащини, зокрема про повстання в селі Легедзине 
Уманського повіту Київської губернії, тепер Тальнівського району 
Черкаської області.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47330  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Михайло Гаврилко: і стеком, і шаблею" ("Михайло 
Гаврилко")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розповідається про Михайло Гаврилка - скульптора, 
художника, поета, творця і чотаря УСС, повстанського отамана.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47331  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Іван Ремболович"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі  йдеться про Івана Ремболовича - отамана півсотні Вільного 
козацтва на Чернігівщині в 1918р. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47332  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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)  Брошура "Про ворогів, союзників і попутників"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про творення українського суспільства у 1989-1993 рр.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47333  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Підстави націократії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про причину української поразки, владу національного духу, почуття 
кровної спільноти, волю до Батьківщини, формулу духовного 
визволення українців, авторитет влади, ідеал держави.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47334  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Філософія українства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про національну еліту, східняків та галичан, "мале" зло, плекання 
віри у власну місію, героїчний ідеал.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47335  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії" ("Отамани 
Гайдамацького краю")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цьому досліджені висвітлено 33 постаті Визвольного руху - отаманів 
різних земель України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47336  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Отаман святих і страшних"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головною постаттю документальної повісті є Яків Орел-Гальчевський, 
керівник повстанського руху Правобережної України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47337  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Повернення отаманів Гайдамацького краю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга є збіркою радіопередач авторського циклу Романа Коваля 
"Отамани Гайдаманського краю", який в 2000-2001 роках прозвучав 
на Першому каналі Українського радіо, а також чотирьох 
радіопередачах 1998 року.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47338  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Ренесанс напередодні трагедії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Роздуми про Національно-визвольну революцію 1917-1920-х років - 
героїчну добу, коли тільки й твориться політичні нації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47339  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Нариси з історії Кубані"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка є збіркою радіопередач авторського циклу Романа Коваля 
"Кубанська Україна", який у 2002-2003 роках звучав на Першому 
каналі Українського радіо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47340  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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)  Брошура "І нарекли його отаманом Орлом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головною постаттю документальної повісті є Яків Орел-Гальчевський, 
керівник повстанського руху Правобережної України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47341  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 

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 "Багряні жнива Української революції"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка драматичних історій та нарисів про учасників збройної 
боротьби за Українську державу, які воювали у складі Армії УНР, 
Української галицької армії, Січових стрільців та повстансько-
партизанських загонів Правобережної і Лівобережної України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47342  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Митник Олександр Якович  
 
Повне ім’я або 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 студентів педагогічних навчальних 
закладів, які навчаються за спеціальністю "Початкове навчання" 
"ЛОГІКА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Методика роботи над 
завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових 
класів" ("Логіка на уроках математики")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику розкрито зміст поняття завдання з логічним 
навантаженням; подано складові процесу розв'язування таких завдань; 
розкрито зміст завдань з логічним навантаженням для 1-4 класів, а 
саме: види завдань, методи, шляхи та способи їх розв'язання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47343  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веклич Юлія Іванівна, Соколовська Світлана 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 з країнознавства для студентів ВНЗ 
"Англомовні країни (English-speaking countries)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Англомовні країни (English - speaking countries): 
навч.-метод. посібн. з країнознавства для студ. вищ. навч. закл. / Ю.І. 
Веклич, С.В. Соколовська. - К.: Київ. ун-т імені Бориса Гринченка, 
2011. - 288 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47344  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сінельник 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)  Навчальний посібник для студентів "Перевір знання з лексики та 
граматики (Test your vocabulary and grammar)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Test Your Vocabulary and Grammar (Перевір знання з 
лексики та граматики) : навч. посіб. для студ. спец. 6.010102 Початкова 
освіта; спеціаліз. англ. мова; ОКР "бакалавр" / І.П. Сінельник. - К. : 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. - 96 с. 

 

Анотація   

Твір призначений для використання на заняттях з мовної практики та 
в процесі самостійної роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47345  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бодненко Дмитро Миколайович, Варченко Лілія Олександрівна, 
Жильцов Олексій Борисович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для користувачів системи 
дистанційного навчання Moodle "Тестовий контроль знань студентів у 
системі MOODLE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle 
:нав.-метод. посіб. для користувачів сист. дистанц. навч.  Moodle / за 
заг.ред. О.Б. Жильцова [Д.М. Бодненко, Л.О. Варченко, О.Б. Жильцов]. 
- К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - 108 с. 

 
Анотація   

Посібник містить рекомендації , які допоможуть викладачам 
правильно подати тестові матеріали і організувати навчальний процес. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47346  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Сергій 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)  Навчальний посібник "Організація виховної роботи у 
загальноосвітньому навчальному закладі: психологічний аспект"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 У навчальному посібнику розкрито питання організації виховної 
роботи у загальньоосвітньому навчальному заклалі з позиції 
врахування психологічних чинників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47347  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеліско Інна Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фінансові ресурси інтеграційних аграрних формувань в 
сучасному вимірі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Фінансові ресурси інтеграційних аграрних 
формувань в сучасному вимірі: монографія / Зеліско І.В. - К.: ННЦ ІАЕ, 
2012. - 451 с. 

 

Анотація   

У монографії наведено результати комплексного дослідження 
теоретичних та практичних аспектів щодо формування та 
визискування фінансових ресурсів інтеграційних аграрних формувань 
за трансформаційних перетворень економічного простору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47348  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушак Оксана Михайлівна, Мазур Наталія Петрівна, Огнівчук Леся 
Миколаївна  

 
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)  Навчальний посібник для студентів неінформатичних спеціальностей 
вищих навчальних закладів "Інформаційні технології навчання. 
Лабораторний практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформаційні технології навчання. Лабораторний 
практикум : навч. посіб. для студ. неінформатичн. спец. ВНЗ / О.М. 
Глущак, Н.П. Мазур, Л.М. Огнівчук. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 
2012. - 246 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47349  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Лариса 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 для 4-го класу "Сходинки етичного 
зростання. Світ під назвою "Я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник "Сходинки етичного зростання. Світ 
під назвою "Я"" створений задля забезпечення психолого-педагогічних 
умов засвоєння етичних норм молодшими школярами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47350  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Світлана Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Діагностична діяльність майбутнього вчителя 
початкових класів: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії викладено теоретико-методологічні засади та сучасні 
підходи до професійної підготовки вчителя початкових класів із 
використанням педагогічної підготовки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47351  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канафоцька Галина 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)  Навчальний посібник "Менеджмент творчості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглядаються питання з основ менеджменту, його 
існуючих та нових парадигм. Розкрито основні положення 
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менеджменту творчості як нової управлінської парадигми та основні 
чиники ефективного розвитку організації за новою управлінською 
парадигмою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47352  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линьова Ірина Олексіївна, Панченко Алла Гнатівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація методичної роботи у навчальному 
закладі (інноваційний аспект)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Організація методичної роботи у навчальному закладі 
(інноваційний аспект) : навч. посіб. / - К. : Київськ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, 2011. - 44 с. 

 

Анотація   

Посібник призначений для керівників навчальних закладів, 
менеджерів освіти, слухачів програми підвищення кваліфікації, 
студентів-магістрів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47353  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрунько Ольга Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Діти і медіа: соціалізація в агресивному 
медіасередовищі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглядаються філогенетичні та антогенетичні 
підвалини, моделі та адаптаційно-захистний потенціал соціалізації як 
складового багатофункціонального механізму самозбереження й 
самовідтворення суспільств і соціумів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47354  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Ярослав Олексійович  
 

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)  Монографія "Ревізії пам’яті: літературна критика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47355  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисюк Ірина 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 із курсу "Міф як ядро художньої словесності" 
"Міфологізм української поезії вісімдесятників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику "Міфологізм української поезії 
вісімдесятників" запропоновано міфо-ритуальний підхід інтерпритації 
поетичного тексту, щодозволяє співвіднести літературне явище з 
міфом, обрядовим фольклором і навіть із невербальним жестом 
(обряд).    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47356  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудряшова Оксана 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)  Навчальний посібник з курсу "Теорія віршування" "Поетика вірша"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник "Поетика вірша" дозволяє поєднати засвоєння 
теоретичного матеріалу з  віршознавчої техніки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47357  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Наталія 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)  Монографія "Дошкільна освіта Сполучених Штатів: історія і 
сучасність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії подано основні етапи та тенденції розвитку дошкільної 
освіти у США. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47358  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машовець Марина Анатоліївна, Дем'яненко Валентина 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 "Вступ до спеціальності. Дошкільна освіта. 
Модуль 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вступ до спеціальності: Дошкільна освіта. Модуль 2 : 
навч. посіб. / М.А. Машковець, В.І. Дем'яненко. - К. : Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка, 2011. - 188 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47359  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра 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)  Зведений комплект з розвитку зв'язного мовлення "Кольорове слово 9 
кл."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зведений комплект з розвитку зв'язного мовлення включає повний 
обсяг теоретичний відомостей  щодо будови роздуму на морально-
етичні  та суспільні теми, а також систему вправ і завдань спрямованих 
на формування й докріплення текстових умінь. Для учнів 9 класу 
загальноосвітніх шкіл.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47360  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочерга Олександр Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Психофізіологія творчості дітей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглянуто фізіологічні та нейронні механізми 
становлення дитячої творчості. Дошкільний вік - це час, коли у дитини 
відкриті "канали сензитивності" до багатьох видів діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47361  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавронський Вадим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Зошит для лабораторних робіт з фізики. 10 
клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зошит складений відповідно до чинної програми МОН України з 
фізики для 10 класу загальноосвітньої школи і містить 10 
лабораторних робіт. Використання зошита скорочує і полегшує роботу 
учня і вчителя підчас оформлення та перевірки робіт, звільняє час для 
виконання творчих завдань  та набуття експериментальних навичок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47362  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавронський Вадим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Зошит для лабораторних робіт з фізики. 11 
клас"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

133 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зошит складений відповідно до чинної програми МОН України з 
фізики для 11 класу загальноосвітньої школи і містить 11 
лабораторних робіт. Використання зошита скорочує і полегшує роботу 
учня і вчителя під час оформлення та перевірки робіт, звільняє час для 
виконання творчих завдань  та набуття експериментальних навичок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47363  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавронський Вадим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Зошит для лабораторних робіт з фізики. 8 
клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зошит складений відповідно до чинної програми МОН України з 
фізики для 8 класу загальноосвітньої школи і містить 15 лабораторних 
робіт. Використання зошита скорочує і полегшує роботу учня і вчителя 
підчас оформлення та перевірки робіт, звільняє час для виконання 
творчих завдань  та набуття експериментальних навичок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47364  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Василь 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 "Ефективний урок: технології, 
структура, аналіз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У підручнику висвітлюються сучасні підходи до планування уроку, 
його структури та використання методів активізації пізнавальної 
діяльності учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47365  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавронський Вадим Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Зошит для лабораторних робіт з фізики. 9 
клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зошит складений відповідно до чинної програми МОН України з 
фізики для 9 класу загальноосвітньої школи і містить 15 лабораторних 
робіт. Використання зошита скорочує і полегшує роботу учня і вчителя 
підчас оформлення та перевірки робіт, звільняє час для виконання 
творчих завдань  та набуття експериментальних навичок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47366  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавронський Вадим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Зошит для лабораторних робіт з фізики. 7 
клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зошит складений відповідно до чинної програми МОН України з 
фізики для 7 класу загальноосвітньої школи і містить 12 лабораторних 
робіт. Використання зошита скорочує і полегшує роботу учня і вчителя 
підчас оформлення та перевірки робіт, звільняє час для виконання 
творчих завдань  та набуття експериментальних навичок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47367  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міляєва Валерія Робертівна  
 

Повне ім’я або 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 "Формування фахової компетентності державних 
службовців у системі підвищення кваліфікації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У монографії відображено результати досліджень закономірностей, 
детермінант та механізми формування професійної компетентності 
державних службовців, розроблена й описана програма психологічного 
забезпечення системи навчання, підвищення їхньої фахової 
кваліфікації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47368  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Тимур В’ячеславович  
 

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 "Романсы из кинофильмов на стихи Михаила 
Евшина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47369  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибніков 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)  Збірник дитячих пісень "Паперовий човник " на слова Олени 
Гриценко та Ірини Чернявської" ("Збірник дитячих пісень 
"Паперовий човник")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник дитячих пісень "Паперовий човник" О.М. Рибнікова -  
піаніста композитора, викладача з багаторічним досвідом роботи, 
налічує п'ять пісень написаних на вірші поетеси Олени Гриценко на 
вокально-хорову баладу на слова Ірини Чернявської.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47370  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишинський Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вокальний цикл на вірші Бориса Грінченка та українські народні 
пісні "Пісні вечірньої зорі "Abendrote-Lieder" ("Пісні вечірньої зорі ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вокальний твір на вірші Бориса Грінченка Головна ідея твору-
розрівнене сприйняття явища, заходу сонця, яке створює містичний 
настрій, ілюзію зупинки часі.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47371  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сінельник 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)  Навчальний посібник "Складіть іспит з англійської мови успішно" 
("Pass your English exam well")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник має на меті розширити словниковий запас 
студентів, удосконалити вміння читати, сприяти розвитку діалогічного 
та монологічного мовлення через розв’язання проблемних питань, що 
включені до основного змісту посібника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47372  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маруненко Ірина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Психофізіологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47373  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

137 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозова Ольга Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методологія психосемантичних досліджень етносу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії обгрунтовано теоретико-методологічний базис, описано 
низку методів і наведено результати кроскультурних та 
монокультурних емпіричних досліджень у галузі психосимантики 
етнічної свідомості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47374  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афанасьєв Юрій Львович  
 

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 "Гармония несовершенств. Стихи и очерки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47375  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушаков Олексій Володимирович  
 

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 "Інтернет продукт - сайт платної долікарської 
консультації онлайн, через Skype"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано, на фоні медичної реформи в Україні, отримати якісну 
медичну консультацію спеціаліста, не виходячи зі своєї оселі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47376  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савонічева Світлана Віталіївна (Світлана Дорошенко)  
 

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)  Дитяча книга "Поетична збірка "Симфонія дитинства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші позначені тонким ліризмом, глибиною проникнення у дитячу 
психологію, оригінальністю сюжетів. Вони несуть у собі велике 
пізнавальне значення для малечі, знайомлять її з безмежжям 
навколишнього світу, вчать любові до всього живого, виховують 
шанобливе ставлення до хліба та людської праці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47377  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Силка Ірина Валеріївна  
 

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 "Ці квіти не зв’януть..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47378  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геєць Валерій Михайлович, Скрипниченко Марія Іллівна, Соколик 
Марія Петрівна, Лебеда Галина Борисівна, Шумська Світлана 
Степанівна, Лебеда Тетяна Борисівна, Бобер Катерина Анатоліївна, 
Тіменко Надія Микитівна, Степаненко-Липовик Богдана Валеріївна, 
Бадіна Ольга Іванівна, Яценко Ганна Юріївна  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного 
процесу на регіональному рівні (Кіровоградська, Хмельницька, 
Чернігівська області) та програмно-аналітичний інструментарій 
"Макропрогноз економіки України" за проектом: "Інтелектуальна 
автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження 
бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ" ("Інформаційно-
аналітична система супроводження бюджетного процесу на 
регіональному рівні (Кіровоградська, Хмельницька, Чернігівська 
області) та програмно-аналітичний інструментарій "Макропрогноз 
економіки України" за проектом: "Інтелектуальна автоматизована 
інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу 
на базі вітчизняної суперЕОМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На базі результатів досліджень за проектом "Інтелектуальна 
автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження 
бюджетного процесу на базі вітчизняної супер ЕОМ" розроблено нові 
моделі розвитку економіки та формування бюджетів Кіровоградської, 
Хмельницької та Черновецької областей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47379  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерманський Олександр Степанович (Сашко Дерманський)  
 

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 анімаційного фільму "Чудове чудовисько"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія  дружби дівчинки Соні з чудовиськом. Попри спротив світу 
чудовиськ їм хочеться дружити. Саме тому Соня веде Чу до своєї 
школи, де він стає звичайним третьокласником. Але ж чудовиська не 
можуть пробачити ні Чу, ні Соняі їхньої дружби. Спочатку зникає літак 
з Соніними батьками, потім упир викрадає Чу і несе бозна-куди в небо, 
а тоді й сама Соня разом з "великою дитиною" - директором школи 
Хуба Бубою потрапляють в Країну Жаховиськ...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47380  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долженко Дмитро Олегович, Чернін Євген Юрійович  
 

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 "Я дякую тобі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47381  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долженко Дмитро Олегович, Чернін Євген 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 "І може там"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47382  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долженко Дмитро Олегович, Чернін Євген 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 "Born to Rock"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47383  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долженко Дмитро Олегович, Чернін Євген 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 "Як плакала вона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47384  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

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 "Детонатор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47385  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Налисько Микола Миколайович, Чернай Анатолій Володимирович, 
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 "FEM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "FEM" виконує фізико-математичне 
моделювання розповсюдження вибухової хвилі у гірничій виробці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47386  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкарупа Ганна 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 короткометражного документального фільму "І хрест, і 
сльози, і любов..." ("І хрест, і сльози, і любов")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій документального фільму про молодий жіночий монастир, 
росташований у мальовничому куточку Буковини - на Анніній горі. 
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Про сестер що його населяють матінку-ігуменію і про нелегкий подвиг 
молитви.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47387  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозуб Сергій Федорович, Супруненко Станіслав 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)  Рукопис книги "Как дети купаются"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47388  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозуб Сергій Федорович, Супруненко Людмила Павлівна, 
Скалозуб Федір 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)  Рукопис книги "Кроссворды о воде для детей "Путешествие в мир 
воды"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47389  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахмаді Аббас Мохаммад  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Гумористична повість перською мовою    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Гумористична повість про людину, яка мандрує в часі, здійснює 
захоплюючу подорож у далеке минуле, у часи зародження самого 
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життя. Під час подорожі в минуле, ситуації, які вважалися герою 
небезпечними, наштовхують його на роздуми про сенс життя. Він 
починає розуміти, що має змінити погляди на життя.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47390  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Львівська кава"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Львівська кава" в якому автор розповідає секрет любові 
львів’ян до кави.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47391  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Колаж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Колаж" у якому автор говорить про європейський дух міста 
Львова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47392  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 чужа, а власна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Не чужа, а власна" у якому автор описує значення для Львова 
унікальної скульптурної композиції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47393  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Мрії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Мрії" автор наводить роздуми, навіяні Стрийським парком.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47394  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Шоколад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Шоколад" автор говорить про незрівнянний смак 
львівського шоколаду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47395  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Біля пам’ятника А. Міцкевичу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Біля пам’ятника А. Міцкевичу" автор говорить про значну 
роль Міцкевича у формуванні культурної спадщини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47396  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Осінь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Осінь" автор говорить про красу Стрийського парку в осені.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47397  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Львівська ніч"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Львівська ніч" якому автор намагається передати магію 
львівської ночі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47398  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Львів’янки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Львів’янки" у якому автор передає своє захоплення 
незрівнянною красою чарівних львів’янок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47399  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Лондон і Львів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Лондон і Львів" про красу та схожість двох європейських міст. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47400  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Закута ріка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Закута ріка" про підземну ріку Полтву. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47401  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Італійське подвір’я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Вірш "Італійське подвір’я" про одну з багатьох визначених 
архітектурних пам’яток міста Львова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47402  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Оберіг української мови"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Оберіг української мови" про значний внесок Львова у питання 
захисту української мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47403  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Ранок у Львові"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Ранок у Львові" про неповторну красу львівського ранку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47404  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Прощання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Вірш "Прощання" про тяжкі переживання автора у зв’язку із 
прощанням зі Львовом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47405  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Вечірній Львів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Вечірній Львів" у якому автор маленькими штрихами малює 
романтичну картину вечірнього Львова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47406  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Біля пам’ятника королю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Біля пам’ятника королю" у якому автор оспівує постать короля 
Галицько-Волинської держави.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47407  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Пазли"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Пазли" у якому автор наводить філософські роздуми про 
життєвий шлях людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47408  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Перед Різдвом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Перед Різдвом" у якому автор описує красу міста Львова 
напередодні Різдвяних свят.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47409  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Перший в Україні гол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Перший в Україні гол" у якому автор робить екскурс в історію 
українського футболу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47410  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Команда"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Команда" автор говорить про велику любов львів’ян до 
місцевого футбольного клубу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47411  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Габріелі фон Габсбург"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Габріелі фон Габсбург" автор захоплюється красою 
архітектурних споруд, зведених за часів Австрійської імперії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47412  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Прогулянка вдень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Прогулянка вдень" автор згадує про свої враження отримані 
від прогулянки вулицями старовинного Львова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47413  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Небо"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Небо" у якому автор поетичними словами малює картину 
гарного львівського неба.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47414  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Прогулянка вночі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "Прогулянка вночі" у якому автор під час прогулянки Львовом 
розмірковує про історію міста. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47415  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Дзвін"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Дзвін" автор аналізує проблеми сучасного суспільства, 
прислухаючись до найстарішого в Україні дзвону, який знаходиться у 
місті Львові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47416  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Снаряд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Снаряд" автор згадує маловідомі історичні факти із життя 
Львова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47417  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Пісня про пиво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Пісня про пиво" автор говорить про відоме в Україні пиво, 
яке виготовляється у місті Львові. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47418  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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 "Біля пам’ятника Т.Г. Шевченку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У вірші "Біля пам’ятника Т.Г. Шевченку" автор згадує про 
випробування долі великого українського поета.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47419  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

153 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "На Личаківському цвинтарі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірш "На Личаківському цвинтарі", у якому автор наводить 
філософські роздуми про час та життя людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47420  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростоцький Максим 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)  Збірка віршів "Тільки про Львів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші, котрі увійшли до збірки Ростоцького М.Ю. "Тільки про Львів", 
присвячені виключно культурній столиці України- старовинному 
місту Львову.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47421  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйова Ніна 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)  Монографія "Інтегрована система фінансового прогнозування в 
аграрному секторі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена проблемам формування інтегрованої системи 
фінансового прогнозування в аграрному секторі. Розкриваються логіко 
історичні закономірності формування теоретичного базису сучасної 
економічної прогностики. Значну увагу приділено методології оцінки 
та ідентифікації спецефічних ризиків у середовищі реалізації 
державних програм розвитку аграрного сектору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47422  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйова Ніна Ігорівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

154 

Повне ім’я або 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 "Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств: 
інтегральна оцінка, інформаційно-експертне забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книзі викладено теоретико-методологічні основи та практичні 
рекомендації щодо інтегральної оцінки та інформаційно-експертного 
забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. 
Досліджено та викладено принципи інформаційно-експертної 
підтримки інтегрування результатів діагностики, прогнозування та 
вибору відповідного фінансового рішення в системі забезпечення 
фінансової стійкості сільськогосподарського підприємства в сукупності 
інформаційних, аналітичних,  контролінгових та управлінських 
функцій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47423  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sample Rate (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Sample Rate" ("Sample Rate")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47424  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровський Ігор Павлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка схем для вишивання "Збірка схем для вишивання. Том 3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47425  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богорадов Віталій Тарасович, Яценко Тетяна Кузьмівна, Білянін Ігор 
Григорович  

 

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 "Автоматизоване робоче місце експерта зі 
складання документів за результатами проведення дактилоскопічних 
досліджень (АРМ Експерт-Дакто)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Автоматизоване робоче місце експерта зі 
складання документів за результатами поведення дактилоскопічних 
досліджень (АРМ Експерт-Дакто)", яка призначена для автоматизації 
процесів формування та друку документів за результатами 
дактилоскопічних досліджень. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47426  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Світлана Вадимівна, Харченко Володимир Петрович, 
Чепіженко Валерій Іванович  

 

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 "Система підтримки прийняття рішення при 
розв’язанні поліконфліктів зіткнення повітряних кораблів" ("СППР 
Поліконфлікт")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Система підтримки прийняття рішення при 
розв’язанні поліконфліктів зіткнення повітряних кораблів" 
призначена для вирішення задачі підтримки прийняття рішень 
диспетчера щодо формування безконфліктних вільних траєкторій 
польоту повітряних кораблів при наявності поліконфліктів їх 
зіткнення в аеронавігаційному просторі відповідальності диспетчера 
повітряного руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47427  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Світлана Вадимівна, Харченко Володимир Петрович, 
Чепіженко Валерій Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
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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 "Аналіз функціонального стану складної 
технічної системи (повітряного корабля)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Аналіз функціонального стану складної 
технічної системи (повітряного корабля)" призначена для вирішення 
задачі дослідження зміни (еволюції) функціонального стану 
повітряного корабля при використанні польоту в сучасному 
аеронавігаційному середовищі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47428  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрієв Олександр Леонідович, Ніколаєвська Олена 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)  Сценарій короткометражної комедії "Агентство КОДА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про пригоди добрих янголів, які допомагають людям уникнути 
серйозних життєвих проблем, за допомогою нестандартних методів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47429  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

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  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків карткової гри "Стоп Хаос"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47430  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільясова Анжеліка Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Опис та правила гри "Продюсер" ("Правила гри 
"Продюсер")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47431  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Валерій Павлович (The HARDKISS), Бебко Юлія Олександрівна 
(Юлія Саніна), Король Юрій Васильович  

 

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 "Make-up" ("Make-up")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47432  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Валерій Павлович (The HARDKISS), Бебко Юлія Олександрівна 
(Юлія Саніна), Король Юрій Васильович  

 

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 "Dance with me" ("Dance")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47433  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солонар Павло Володимирович (Pol Solonar), Бебко Юлія 
Олександрівна (Юлія Саніна)  

 

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 "40 days"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47434  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Валерій Павлович (The HARDKISS), Бебко Юлія Олександрівна 
(Юлія Саніна)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Under the sun" ("The sun")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47435  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Валерій Павлович (The HARDKISS), Бебко Юлія Олександрівна 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Japanese Dancer" ("Japanese song")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47436  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пічкур Юрій Євгенович (ГУРТ СЕНС), Ефендієв Юрій Едуардович  
 

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)  Кліп на пісню "49249"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47437  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозинський Владлен Олегович, Лозинський Олег Євгенійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Експертна оцінка перспектив продуктивності 
локальних нафтогазопошукових об’єктів" ("Програма "ЕксОЛоС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма "ЕксОЛоС" призначена для експертизи можливої 
продуктивності локальних об’єктів методом розпізнавання образу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47438  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селівьорстова Тетяна Віталіївна, Селівьорстов Вадим 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 "Визначення параметрів ливникової системи 
для кокілю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма науково-практичного спрямування 
"Визначення параметрів ливникової системи для кокілю" призначена 
для розрахунку параметрів ливникової системи - площ поперечного 
перерізу живильника, стояка, ливникового ходу, що визначаються у 
відповідності до емпіричної формули Б.К. Святкіна та співвідношень 
М.П. Дубініна з врахуванням технологічних особливолстей виробу: 
виду чавуну (пластинчастий, шароподібний, сірий), типу виливку 
(тонкостінний, товстостінний), способу підведення розплаву та типу 
ливникової системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47439  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селівьорстова Тетяна Віталіївна  
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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 "StatisticalHypothesis"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма наукового спрямування (КПНС) 
"StatisticalHypothesis" призначена для статистичної перевірки 
статистичних гіпотез про закон розподілу двох наборів величин. КПНС 
"StatisticalHypothesis" обчислює значення критерію згоди Пірсона, 
статичне значення критерію обчислюється аналітично по апроксимації 
Корніша-Фішера, надає графічне представлення розподілу даних по 
інтервалах, нормальний закон розподілу даних, їхні довірчі інтервали. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47440  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селівьорстова Тетяна Віталіївна, Михальов Олександр 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 "Fractal Cluster Witten-Sander"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма наукового спрямування (КПНС) "Fractal 
Cluster Witten-Sander" призначена для дослідження росту фрактальних 
кластерів шляхом побудови одиночних фрактальних структур та 
визначення їхньої фрактальної розмірності. КПНС "Fractal Cluster 
Witten-Sander" реалізує алгоритм Віттена-Сандера, фрактальна 
розмірність визначається по алгоритму box-countin. Вхідними 
параметрами для моделювання є розмір області моделювання, 
кількість часток, координата частки зародку. Результатом роботи 
КПНС "Fractal Cluster Witten-Sander" є зображення фрактального 
кластера та значення фрактальної розмірності кластерної структури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47441  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлін Максим Сергійович  
 
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)  Інсценізація роману А. Аверченка "Жарт Мецената" ("Шутка 
Мецената")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47442  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

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 - 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47443  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

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 "Сумую..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня "Сумую..." за напрямком музики, є українською лірикою. Пісня 
про любов зароджену у мить та посилену спогадами про мить її 
зародження, що разом з неможливістю реалізації почуття, яке завдяки 
уяві росте як сніжний ком, перероджує колись невинно зароджене 
миттю почуття у бурхливий вихор почуттів, які вже межують з 
безрозсудством.       
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47444  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенюк Катерина Володимирівна  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Минус 10 кг за 2 месяца, Реально!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47445  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безносенко Віталій Вікторович, Ващенко Марина Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Стиляга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47446  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булгакова Тетяна Вікторівна (Гала - Булгакова), Ващенко Марина 
Олексіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Чаровница"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47447  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булгакова Тетяна Вікторівна (Гала - Булгакова), Ващенко Марина 
Олексіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Барвінкове коло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47448  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліснічук Андрій Олександрович, Арсенюк Ігор 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 "Кодування сигналів в комп'ютерних 
мережах. Учбова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Кодування сигналів в комп'ютерних мережах. 
Учбова" написана на мові програмування Java з використання 
технології Swing, та призначена для тестування знань студентів, які 
вивчають комп'ютерні мережі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47449  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благодир Дмитро Леонідович, Арсенюк Ігор 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 "Визначення широкомовних та колізійних 
доменів. Учбова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Визначення широкомовних та колізійних 
доменів. Учбова" написана на мові програмування Visual Studio C# з 
використанням технології WinForms, та призначена для поліпшення 
знань студентів, які вивчають комп'ютерні мережі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47450  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горьковая Марина Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Этот город"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня про столицю Криму місті Сімферополі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47451  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванцов Максим Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний інтернет-пошук товарів у 
продовольчих мережах магазинів" ("Електронний інтернет-пошук у 
продовольчих мережах")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма "Електронний інтернет - пошук творів у продовольчих 
мережах магазанів " призначення для пошуку творів у магазинах через 
мережу Інтернет, порівняння цін на товари, пошуку найдешевшого 
магазину для покупки, надання статистики торговим мережам 
торговим маркам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47452  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречишкіна Ніна Фролівна  
 
Повне ім’я або 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-методична стаття "Творческая личность Льва Острина (к 
вопросу истории концертмейстерского искусства Украины)" 
("Творческая личность Льва Острина")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасна українська концертмейстерська школа вібрада в себе 
всенайкраще, що було досягнуто в Європі на протязі останніх двох 
столітть у галузі концертмейстерського мистецтва.Серед видатних 
концертмейстерів, які залишили творчу спадщину, особливе місце 
займає ім'я заслуженого артиста України Л.Остріна.    
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47453  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречишкіна Ніна Фролівна  
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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)  Науково-методична стаття "Украинская оперная ария в репертуаре 
пианиста-концертмейстера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Українська оперна арія в репертуаря піаніста - концертмейстера і 
поєднані із майстерністю співаків стала новою формою виконнання 
оперної музики на концертній естраді. У статті викладені результати 
аналітично-системних досліджень еволюції оперної арії від невід'ємної 
частини великої музичної форми - опери до становлення арії у якості 
окремого суб'єкту концертного виконання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47454  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Олександр 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)  Наукова робота "Модель проектного інвестування розвитку 
міжнародного кластеру на інноваційній основі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі викладено результати наукового дослідження з розробки 
механізмів формування кластерної моделі співпраці України та Росії в 
науково-технологічній сфері. Дано авторське визначення кластерного 
механізму розвитку економіки кластеризації економіки, технологічних 
сукупностей.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47455  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Сергій Вікторович, Шевченко Максим Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Автоматизоване робоче місце (програмно-
апаратний комплекс) для обробки, захисту службової інформації, баз 
персональних даних, які підлягають внесенню до державного 
земельного кадастру в органах державної влади України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для забезпечення захисту від загроз 
несанкціонованого доступу до персональних даних та службової 
інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47456  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцов Сергій Вікторович, Левчановський Володимир 
Миколайович, 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний комплекс "DB Cleaner" ("DB Cleaner")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"DB Cleaner" є клієнт-серверним програмним комплексом, який 
призначений для автоматизації процесів перевірки, очистки, 
стандартизації та усунення дублікатів в базах даних, які містять 
інформацію про клієнтів та партнерів користувача. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47457  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біднюк Катерина Анатоліївна, Годлевський Леонід Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Опитувальник для визначення рівня 
мотивації до збереження і зміцнення стоматологічного здоров'я" 
("Опитувальник стоматологічного здоров'я")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рівень мотивації оцінюється за всіма розділами. Кожен розділ 
складається з 20 запитань на які пацієнт відповідає позитивно або 
негативно. Якщо середня сума балів всіх шкал складає від 30 до 42 
визначають високий рівень мотивації, якщо 18-29 балів середній рівень 
мотивації та якщо сума є нижчою від 17- низький рівень мотивації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47458  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоголенко Сергій Олександрович (Сергей Голь)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Music of Autumn"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47459  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк Людмила Михайлівна (Міла)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Мой праздник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47460  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дичківська Ілона Миколаївна  
 

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)  Навчальний посібник "Інноваційні педагогічні технології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогічної 
іноватики, сутність і особливість педагогічної технології, іноваційної 
діяльності педагога, а також найпоширеніші у дошкільній і початковій 
освіті іноваційній педагогічній технології. Розглянуто різноманітні 
аспекти готовності педагога до іноваційної діяльності з  урахуванням 
сучасних пріорітетів освіти. Навчальний посібник адресований 
студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам 
практикам.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47461  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Goldy Rise (псевдонім), Солонар Павло Володимирович (Pol Solonar)  
 

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 "Track 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47462  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Всеволод Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Креслення клавіатури музичного інструменту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47463  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музичук Ігор Іванович, Потапенко Наталія Юрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Положення про міжнародний фестиваль "ЛЕДІ 
ДЖАЗ" ("LEDY JAZZ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47464  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокол Олексій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "День Рождения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір торкає гостру соціальну проблему сирітства в Україні та 
скерована на підняття моральних цінностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47465  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середюк Тарас Леонідович, Середюк Оксана Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CARDADMIN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47466  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анусі Рожден 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 - пісня "Знаешь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня яскраво відображає нестримні палкі пристрасні почуття юнака 
до коханої дівчини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47467  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каменєв Олександр Юрійович, Кустов Віктор Федорович  
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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 синтезу експериментальної моделі 
мікропроцесорної централізації стрілок та сигналів" ("КПСЕМ МПЦ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47468  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Володимир 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)  Збірник зображень костюмів-образів шоу "Кучерявая магия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поданий на реєстрацію твір являє собою збірку зображень вигляду-
образів для артиста-виконавця фокусів у шоу "Кучерявая магия".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47469  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Сергій Сергійович, 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)  Комп'ютерна програма "Компьютерная программа автоматической 
интерпретации результатов вертикального электрического 
зондирования" ("ВЭЗ-2-Авто")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє в автоматичному режимі визначити 
геоелектричну структуру земної поверхні двохшарової моделі за 
результатами вертикального електричного зондування, проведеного за 
методикою Веннера.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47470  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
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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 World News of Dating and Marriage 
(DMWN)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47471  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
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 HANUMA.RU"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47472  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
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 CITY-MEETING"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47473  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдишев Олег Петрович  
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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, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "веб-сайт RUSSIANBRIDE-S"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47474  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

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 BABES-FOR-MACHO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47475  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

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 ALL-PRETTIES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47476  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдишев Олег Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

173 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "веб-сайт LUCKY-DATING"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47477  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапова Алла Вячеславівна  
 

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 фільму "Манюня і Чирлик" (укр. та рос. мовами)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій приваблює незвичністю вирішення вічного протистояння 
Добра і Зла. День народження - свято чи ні? 
Змагання між злючим Злобсом та добрим чарівником Радимілом 
вирішується несподіваним чином.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47478  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Мантула Вадим Дмитрович, 
Епштейн Семен Йосипович, Капустяк Антон Юрійович, Щербак Юлія 
Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-технічний центр 
металургійної промисловості "Енергосталь" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика определения эффективности 
действия ингибиторов карбонатных отложений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-технічний твір "Методика определения эффективности 
действия ингибиторов карбонатных отложений" призначена для 
визначення порівняльної ефективності інгібіторів накипоутворення та 
інтенсивності утворення карбонатних відкладень у промислових 
умовах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47479  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Кривоносов Анатолій Іванович, 
Криволапов Олексій Єфремович, Кійко Олександр Сергійович, Боряк 
Анатолій Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-технічний центр 
металургійної промисловості "Енергосталь" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Модель работы водогрейного охладителя 
конвертерных газов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Модель работы водогрейного охладителя 
конвертерных газов" дозволяє зімітувати реальний процес роботи 
водогрійного охолоджувача конвеотерних газів у різних умовах 
експлуатації для перевірки системи керування технологічним 
процесом. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47480  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Кривоносов Анатолій Іванович, 
Криволапов Олексій Єфремович, Кійко Олександр Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-технічний центр 
металургійної промисловості "Енергосталь" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Модель работы деаэратора газоотводящего 
тракта конвертера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Модель работы деаэратора газоотводящегл 
тракта конвертера" призначена для перевірки автоматизованої 
системи керування устаткуванням деаретатора газовідвідного тракту 
конвектора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47481  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Вікторія Іванівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Методичний підхід до управління 
територіальним маркетингом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано аргумент щодо управлінського підходу до стратегічного 
управління маркетингу територій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47482  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Володимир Семенович, Завітаєв Валентин Леонідович, 
Нікітін Павло Володимирович, Доронин Володимир Васильович, 
Цураніч Валентина Василівна, Соколовський Денис Олександрович, 
Шелест Тетяна Миколаївна, Гаценко Лариса Володимирівна, Тарасюк 
Віктор Гнатович, Кудрявцев Віктор Георгієвич, Блоха Дмитро 
Анатолійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних для інформаційно-
комп’ютеризованого комплексу контролю знань бакалаврів 
судноводіння"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних " Електронна база даних для інформаційно-
комп’ютеризованого комплексу контолю  знань бакалаврів 
судноводіння" використовуються для комп’ютеризованої системи 
оцінки якості підготовки випускників ВНЗ з 15 фахових дисциплін за 
освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів (205 модулів).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47483  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Володимир Семенович, Завітаєв Валентин Леонідович, 
Нікітін Павло Володимирович, Доронин Володимир Васильович, 
Цураніч Валентина Василівна, Соколовський Денис Олександрович, 
Шелест Тетяна Миколаївна, Гаценко Лариса Володимирівна, Тарасюк 
Віктор Гнатович, Кудрявцев Віктор Георгієвич, Блоха Дмитро 
Анатолійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних для інформаційно-
комп’ютеризованого комплексу контролю знань спеціалістів 
судноводіння"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

База даних "Електронна база даних для інформаційно-
комп’ютеризованого комплексу контролю знань спеціалістів 
судноводіння" використовується для комп’ютеризованої системи 
оцінки якості підготовки винускників ВНЗ з 15 фахових дисциплін за 
освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів (208 
модулів).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47484  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомічова Надія Іванівна, Гріцова Наталія Анатоліївна, Разнатовська 
Олена Миколаївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація критичних станів при туберкульозі 
органів дихання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У хворих на туберкульоз органів дихання на любому етапі його 
перебігу може розвинутись критичний стан, який потребує інтенсивної 
терапії, а іноді невідкладної та реанімаційної допомоги. Знання 
механізму розвитку того або іншого невідкладного стану при 
тебуркульозі органів дихання дозволяє лікарю спрогнозувати 
вірогідність його виникнення в кожному конкретному клінічному 
випадку і надає можливість своєчасно надати необхідну медичну 
допомогу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47485  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Sample Rate (псевдонім)  
 

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 "Логотипи Sample Rate" 
("Лого")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47486  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецов Володимир Іванович, Теплякова Галина Львівна, 
Никитенко Сергій Костянтинович, Ковалик Надія Миколаївна, 
Алексєєнко Станіслав Олександрович, Жук Марина Олександрівна, 
Сливний Андрій Олександрович, Ушаков Олександр Денисович  

 
Повне ім’я або повне 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-приложения "Система поддержки 
принятия решений NooTron" ("СППР NooTron")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система підтримки прийняття рішень (СППР) Noo Tron - це 
інформаційно аналітична система на базі методів багатокритеріального 
аналізу (БКА), розроблена на кафедрі інформаційних технологій і 
систем НМетАУ в процесі допломування. СППР Noo Tron виконана 
увигляді веб-додатку, який знаходитьсяу вільному доступі в інтернет за 
адресою: http: nootron.net.ua.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47487  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Микола Анатолійович, Савченко Іван Володимирович, 
Рябічев Віктор Дронович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальна система підтримки 
прийняття рішень при розробці схеми розміщення газових 
інфрачервоних випромінювачів у виробничому приміщенні з 
урахуванням теплового опромінення людини-оператора" ("ІСППР при 
розробці схеми розміщення ГІВ у виробничому приміщенні з 
урахуванням теплового опромінення людини-оператора")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створення для розробки схеми розміщення ГІВ у виробничих 
приміщеннях з урахуванням кількості тепла, що передається 
випромінюванням від нагрітої поверхності ГІВ на поверхню голови 
людини. Вона складається з трьох частин: моделювання виробничого 
приміщення; редагування розміщення ГІВ; вивід рішення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47488  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісарєв Анатолій Аркадійович  
 

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 "МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИК 
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПЛАСТМАССОВЫХ ИГРУШЕК ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47489  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубяга Світлана Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Технології вивчення галузі "Мова і 
література". Програма нормативної навчальної дисципліни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма нормативної навчальної дисципліни "Технології вивчення 
галузі "Мова і література" призначена для професійно-методичної 
підготовки  студентів, наповнюючи її новим змістом, формами та 
прийомами навчання; ознайомлення спеціалістів із нетрадиційними 
методиками та програмами навчання молодших школярів; сприяє 
сформуванню вчителя початкової школи, здатного оптимально 
підходити до відбору й упровадження  педагогічних технологій і 
накопичення особистого досвіду у викладанні рідної мови та 
літератури.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47490  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

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  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. 
10"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 У навчальному посібнику висвітлено характерні педагогічні методики 
провідних кінорежисерів, зайнятих на ниві кінематографічної і 
телевізійної освіти: В.Б. Кісіна та В.Л.Чубасова.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47491  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Українські кінематографісти, педагоги: відновлені 
сторінки життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розповідається про відомих в свій час українських 
кінематоргафістів, педагогів творчих дисциплін, деякі сторінки життя і 
творчості яких з різних причин було забуто або знищено.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47492  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролова Ганна 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)  Наукова стаття "Благоустрій у системі критеріїв якості життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті визначено та досліджено основні якісні характеристики 
комфортності середовища життєдіяльності, що формується у процесі 
благоустрою, встановлені тенденції їх змін у постсоціалістичній 
Україні, доведено фундаментальний характер благоустрою у 
підвищеній якості життя, визначено активний вплив якісних 
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характеристик, середовища життєдіяльності на психологічний та 
емоційний стан громадян, на якість життя та формування суспільних 
відносин.       
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47493  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородюк Володимир Михайлович, Фролова Ганна 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)  Наукова стаття "Місце і роль благоустрою у формуванні суспільних 
відносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджено сутність благоустрою в історичному, політичному, 
соціальному, економічному і культурному та естетичному аспектах, 
з'ясовано роль благоустрою у формуванні суспільних відносин. 
Запропоновано визначення базового терміну з точки зору 
фундаментальної науки, обгрунтована необхідність розробки нової 
концепції благоустрою населених пунктів, адаптованої новим 
політико-економічним умовам.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47494  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларькін Сергій Олександрович (Ларсон, Larson)  
 
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 "Прости меня если сможешь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47495  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янченко Антоніна Миколаївна (Тимошенко)  
 
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)  Збірник пісень "Жіноча доля (Збірник № 2)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47496  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированное рабочее место сетевой 
инструментальной системы оптимизации транспортных перевозок 
версии 1.4 (АРМ СИС ОТП 1.4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Автоматизированное рабочее место сетевой 
инструментальной системы оптимизации транспортных перевозок 
версии 1.4 (АРМ СИС ОТП 1.4)" призначена для підготовки окремим 
користувачем вхідних даних вирішуваних у мережевому середовищі 
задач знаходження оптимальних стратегій перевезення вантажів або 
людей одним транспортним засобом по декількох заданих цільових 
пунктах (до 17-ти), для виведення результатів розрахунків, а також для 
створення нових і завантаження існуючих баз даних мереж доріг, які 
потрібні при вирішенні таких задач.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47497  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлаков Михайло Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облегченная версия программы "Локальная 
инструментальная система оптимизации транспортных перевозок 
версии 1.4 (ЛИС ОТП 1.4)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Облегченная версия программы "Локальная 
инструментальная система оптимизации транспортних перевозок 
версии 1.4 (ЛИС ОТП 1.4)" призначена для знаходження оптимальних 
стратегій перевезення вантажів або людей одним транспортним 
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засобом по декількох заданих цільових пунктах (до 17-ти). Для 
вирішення таких задач потрібна наявність відповідних баз даних 
мереж доріг, створення і завантаження яких передбачене в програмі. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47498  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Едуард Григорович  
 
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)  Літературно-художній твір "Жрецы и фараоны"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47499  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музичко Людмила Володимирівна, Шкарапута Людмила Марківна, 
Морозов Сергій Маратович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Словник іншомовних слів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Словник містить понад 10000 слів, запозичених з інших мов, а також з 
іншомовних елементів. До словника включно загальновживану  
лексику розповсюджені спеціальні терміни. У творі подано довідку про 
походження наведених одиниць та їхнє коротке тлумачення.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47500  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундукова Аліна Львівна (Arsi Bliss)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Когда нападает собака", посвящаю Жене Д." ("Когда нападает 
собака")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Події, ситуації, людини та співпадіння, які потрапили у коло зору в 
потрібний час та в потрібному місці. Всі події взяті із реального життя, 
що трапились безпосередньо із автором.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47501  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундукова Аліна Львівна (Arsi Bliss)  
 

Повне ім’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 коротких розповідей "Вода" ("Вода")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка вміщує в собі двадцяь коротких історій не пов'язаних між собою. 
Спостереження із життя, вимисел на основі реальності, що справила 
враження. Погляд на життя із різних ракурсів.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47502  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундукова Аліна Львівна (Arsi Bliss)  
 

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 "Початок" ("Початок")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів, в яких основна ідея - спонукання до мандрівки життям.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47503  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундукова Аліна Львівна (Arsi Bliss)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Молчание" ("Молчание. Стихия")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник не пов'язаних між собою віршів. У віршах систематизується 
важлива подія за таким простими речами як час (місяць, пора року) 
погода, співпадіння. Реальна фантастика втілена у віршах.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47504  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабанов Дмитро Володимирович, Мокшина Олена Валеріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Город пустоты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47505  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щукина Катерина Ігорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МОБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47506  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білінок Олександр Леонідович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛМА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Стейджгард - Управління театрально-
концертною діяльністю" ("Stage Guard", "Стейджгард")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для управління театрально-
концертою діяльністю театру та установ, що здійснюють концертну 
діяльність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47507  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пічкур Юрій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "49249"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47508  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2013  
 

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 "Стерва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47509  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панайотов Костянтин Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Avtoperevozki TK" ("Avtoperevozki TK")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма створена для автоматизації управління вантажними 
автоперевізками на автопідприємстві, включає в себе три частини: 
серевер бази даних, скрипт програми користувачей, програмний 
інтерфейс.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47510  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панайотов Костянтин Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мanagement of Service Technologic Route" 
("MSTR")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для моделювання управління організацією 
ослуговування технологічних маршрутів вугільних підприємств 
вантажним автотранспортом на підставі систем масового 
обслуговування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47511  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглядається регіональна Організація 
ОБСЄ та її роль у формуванні безпекового простору Європи. 
Головування в ОБСЄ у 2013 році. Дається опробована програма і 
навчальна та робоча з учбового навчального курсу: "ОБСЄ " 
організація з безпеки та співробітництва в Європі".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47512  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекаленко Людмила Дмитрівна  
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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)  Монографія "Зовнішня політика і безпека України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуто проблемні питання безпеки зовнішньої 
політики України за концепцією: Людина - Суспільство - Держава - 
Міжнародні структури. Подається широке коло джерел, що об'єктивно 
висвітлили проблеми. Для всіх хто ціквиться зовнішньополітичною 
діяльністю України.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47513  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Зовнішня політика України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику вперше розглядається весь спектр питань 
зовнішньополітичної діяльності України доби незалежності. 
Вивчаються основні напрями й завдання України в 
зовнішньополітичній площині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47514  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрга Микола Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "А-а-а"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47515  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Татаров Олег Юрійович, Князєв 
Сергій Миколайович, Юсупов Володимир Васильович, Вознюк Андрій 
Андрійович, Мірковець Дмитро Михайлович, Цюприк Ігор 
Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика розслідування шахрайств, учинених 
способом фінансової піраміди"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Завдання методики: розкрити загальну характеристику фінансової 
піраміди як способу шахрайства; охарактеризувати окремі технології 
заволодіння коштами громадян способом фінансової піраміди; 
розкрити предмет та обстановку злочинного посягання особу злочинця 
та злочинних груп які вчиняють шахрайства, особу потерпілого;  
визначити особливості перевірки інформації про діяльність фінансової 
піраміди та початок досудового провадження;  висвітлити обставини, 
що підлягають установленню та початковому етапі розслідування 
шахраїв;  охарактезувати особливості проведення обшуку;  розкрити 
особливості допиту свідків, потерпілих;  визначити особливості 
призначення окремих видів судових експертиз.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47516  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрільців Олександр Михайлович, Чернявський Сергій Сергійович, 
Школьний Віталій Борисович, Савченко Андрій Володимирович, 
Вознюк Андрій Андрійович, Кухаренко Сергій Вікторович, Демчіхіна 
Єлізавета Сергіївна, Джужа Анастасія Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика розкриття та розслідування злочинів, 
пов'язаних з розповсюдженням у мережі Інтернет порнографічних 
предметів і творів, що пропагують культ насильства та жорстокості, 
расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Завдання методики: розкрити кримінально-правову характеристику 
злочинів;  охарактерезувати особливості розкриття злочинів;  розкрити 
предмет та обстановку злочиного посягання, особу злочинця та 
злочиних груп;  висвітлити особливості вирішення питання про 
початок досудового провадження за фактом;  розкрити особливості 
проведення окремих слідчих та процесуальних дій під час 
розслідування злочинів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47517  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелудько Костянтин Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом пісень "Коли ми будем знайомі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47518  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мостова Оксана Григорівна  
 

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 "Квартирант"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47519  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латін Сергій Петрович, Ляпа Микола Миколайович, Трофименко 
Павло Євгенович, Стешенко Артем Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий відеофільм "Марш артилерійських підрозділів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст дозволяє послідовно вивчати порядок здійснення маршу 
артилерійських підрозділів. Основна увага приділяється вивченню 
висування підрозділів із району зосередження, побудови похідної 
колони артилерійських підрозділів, основних тактичних нормативів 
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маршу, питань регулювання, дій на марші в умовах подолання 
складних ділянок місцевості та нападу повітряного і наземного 
противника, дій під час зайняття бойового порядку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47520  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Людмила 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)  Науковий твір "ГИНКГО БИЛОБА в лечении и профилактике 
неврологических заболеваний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З кожним роком зростає кількість осіб з хронічними 
цереброваскулярними захворюваннями. Якісна патогенетична терапія 
є запорукою успішного лікування цих порушень. На сьогодні 40% 
населення більшості європейських країн та США при виборі 
препаратів тривалої дії віддають перевагу препаратам рослинного 
походження на основі стандартизованого екстракту гінкго білоби.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47521  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алтухов Віталій Владиславович, Кувшинова Олеся Леонідівна, Ленг 
Тетяна Миколаївна, Серебряков Олексій Георгійович, Шмельов 
Олександр Георгійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютеризований профорієнтаційний 
комплекс тестування "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс розроблено з метою діагностики професійної спрямованості 
учнів 8-11 класів, а також випускників шкіл, які ще не мають досвіду 
роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47522  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Ігор Костянтинович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір розважального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фантастичний роман "Тест"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантастичний роман "Тест" (російською мовою) складається з двох 
частин. У першій частині розповідається про початок війни між 
зірковою імперією людства та імперією не гуманоїдів. У другій - про 
кінець багаторічної війни та про життя героїв роману на фоні цієї 
війни.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47523  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Анжеліка Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "На пути к свету"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47524  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галущенко Павло Петрович (Pavel Vanshotov)  
 

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 "Sunrise of Spring"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47525  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бетехтін Олег 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 "іFin онлайн бухгалтерія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

іFin онлайн бухгалтерія - це програмне забезпечення, яке дозволяє в 
своїй єдиній автоматизованій системі безпосередньо в мережі інтернет з 
усіх електронних пристроївз браузером і входом в інтернет, вести 
бухгалтерський і податковий облік, автоматично формувати  та 
здавати електронну звітність в актуальній формі та у визначений строк 
в контролюючі органи згідно чинного законодавства України.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47526  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Сергій Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Многогранность авиационной истории"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47527  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коган Давид Юхимович, Стецюк 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 "Осенний парк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47528  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коган Давид Юхимович, Стецюк Дмитро Олександрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я вернулся вчера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47529  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коган Давид Юхимович, Стецюк 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 "На перекрестке двух дорог"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47530  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коган Давид Юхимович, Стецюк 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 "Весенний дождь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47531  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коган Давид Юхимович, Стецюк Дмитро 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)  Пісня "Оконченный концерт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47532  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коган Давид Юхимович, Стецюк 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 "Энергия планеты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47533  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семеренко Василь 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 "Кодування і паралельне декодування 
циклічних кодів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма написана мовою С++ і призначена для використання в 
операційних системах Windows з платформою NET 3.0 і вище. 
Програма складається з підпрограми кодування циклічних кодів 
(підпрограма 1), підпрограмами паралельного декодування циклічних 
кодів (підпрограма 2) і підпрограми  підготовки нерегульрних векторів 
(підпрограма 3).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47534  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

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)  Повість "Повесть в жанре hard science fiction "ЗАМЕТКИ 
НАНОХОРРОЛОГА" ("ЗАМЕТКИ НАНОХОРРОЛОГА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повість, написана в жанрі "твердої" наукової фантастики, в основі 
якої - фантастичні припущення в галузі науки і техніки. Ключова тема 
повісті - технологічна сінгулярність, яка пов'язаназ технологічними 
галузями, що стрімко розвиваються: комп'ютерні системи й мережі, 
штучний інтелект і робототехніка, біртехнологій й нанотехнології.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47535  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Антон Сергійович  
 

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 "Босоніж зеленою травою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман "Босоніж зеленою травою" оповідає про двох закоханих молодих 
людей, які зрозумівши значення слів "мир", "свобода" та "любов", 
помічають що суспільсотво в якому вони живуть, вперто рухається у 
зовсім іншому напрямку. З огляду на такий стан речей, герої роману 
вирішують як найшвидше відв'язатися від загіпнотизованого натовпу і 
рушити  до омріяного світу гармонії та доброти.   
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47536  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альбіна Яруліна (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)  Роман "Ядовитая любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман "Ядовитая любовь" чуттєва мелодрама із закрученим 
кримінальним сюжетом. Герої роману живуть у світі зброї великих 
грошей і дорогих машин, але і в їх світі є страждання, біль і зрада. 
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Марія - головна героїня роману чутлива, ніжна і слабка дівчина. Але її 
маска холоднокровної, відсторореної сталевої леді не дозволяє 
оточуючим зрозуміти її жорстокі випробовування позбавляють марію 
бажання жити.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47537  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

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 "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТРИБУНАЛ!" ("УКРАЇНСЬКИЙ 
ТРИБУНАЛ!")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47538  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долгополова Кристина Ігорівна  
 

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)  Оповідання "Достучаться до твоей души"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Грішна апатична душа дитини. ЇЇ гріх полягає в байдужості до всього 
світу і тому вона така прекрасна для мене. Я повинен знайти її. Не 
важливо, що для цього треба буде зробити. Я отримаю душу цієї дитини 
чого б мені це не коштувало.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47539  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвін Петро Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Расчет количества вспомогательных веществ с 
использованием эквивалентов лекарственных веществ по натрию 
хлориду, натрию сульфату, натрию нитрату, глюкозе, кислоте борной и 
сорбиту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для ізотонування гіпотонічних водних розчинів лікарських речовин, 
згідно аналітично-нормативної документації, використовують натрію 
хлорид, натрію сульфат, натрію нітрат, а також кислоту борну, глюкозу 
і сорбіт. Особливо це важливо для очних крапель, примочок, розчинів 
для зрошування, ін'єкційних водних розчинів. 
В даній роботі вперше запропоновано проводити розрахунок кількості 
допоміжних речовин за формулами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47540  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івашиненко Микола Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, похідний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Большевизм" Ленина - "лекарство" или 
ловушка?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор пропонує свій варіант вирішення питань усунення або 
максимального зменшення штучного протистояння політичних сил в 
парламенті, який включає розробку "структурованого" парламенту і 
нової Конституції, що гарантують реалізацію пріорітетів народу і 
підвищення якості його життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47541  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присталов Ігор 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)  Науковий твір "Эффект энергетической взаимообратности 
звукообразующих органов в певческом процессе по Присталову"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На основі теорії енергетичної рівноваги в виконавському мистецтві по 
Присталоову отримано ефект енергетичної взаємозворотності 
звукостворюючих органіів в співочому процесі, який дозволяє 
послідовно простежити весь вокальний процес та повністю розкриває 
секрет вокального механізму. Цей ефект підтверджує можливість 
розкривати природу нових явищ та механізмів в інших видах 
виконавського мистецтва.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47542  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єпіфанова Олена Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Місцева громадська організація "Агенція регіонального розвитку 
Дніпропетровської області" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Logo "Petrykivka color traditions"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47543  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
 

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 "ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молода жінка намагається зробити непростий вибір між двома 
чоловіками - її шкільними друзями, які обидва закохані в неї. 
Проблема в тому, що і вона кохає їх обох однаково і не хоче втрачати. 
За тривалий час між ними склався стійкий любовний трикутник. Щоб 
розібратись у собі вона звертається за порадою до досвідченого 
психолога, який пропонує нестандартний вихід з ситуації. З 
елементами еротики. На російській мові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47544  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаєвський Григорій Валентинович  
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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)  Науково-практичний твір "За чистый город"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47545  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шелковий Олександр Миколайович, Скоркін Антон 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 "GPM-3D"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система "GPM-3D" призначена для розробки тривимірних імітаційних 
моделей виробничих систем (ВС) механоскладального виробництва з 
метою оцінки ефективності реалізації різних організаціно-технічних і 
технологічних розв'язків при виконанні поставлених завдань.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47546  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Тетяна Геннадіївна  
 

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)  Рукопис підручника "Англійська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів (1-й рік навчання). 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47547  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
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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)  Рукопис підручника "Французька мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів (1-й рік навчання). 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47548  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веліулаєва Аліє  
 
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)  "Къырымтатар ве джиан эдебияты" Интегрирленген курс. 
Інтегрований курс "Література (кримськотатарська і світова)". 
Підручник, 5 клас, для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням кримськотатарською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник складений у відповідності з програмою для середніх шкіл.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47549  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саттарова Саніє Сетвеліївна, Саттарова Міляра Сейтвеліївна  
 
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)  "Эдебий окъув" (Літературне читання). Підручник, 3 клас, для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
кримськотатарською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник складений у відповідності з програмою для початкових 
шкіл. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47550  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саттарова Міляра Сейтвеліївна, Саттарова Саніє Сетвеліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Къырымтатар тили" (Кримськотатарська мова). Підручник, 3 клас, 
для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
кримськотатарською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник складений у відповідності з програмою для початкових 
шкіл. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47551  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меметов Айдер, Алієва Леніє Аблязівна, Меметов Іскандер Айдерович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Къырымтатар тили" (Кримськотатарська мова). Підручник, 5 клас, 
для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
кримськотатарською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник складений у відповідності з програмою для середніх шкіл. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47552  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Процеров Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва прикладного характеру 
"Платіжні та інформаційні термінали"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твори являють собою художньо-конструкторські рішення платіжних 
та інформаційних терміналів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47553  
 

Дата реєстрації авторського права  01.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільяшов Михайло Олександрович, Левіт Віктор Володимирович, 
Філатов Юрій Васильович  

 

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 "Очерки об антикризисном менеджменте - понятно о сложном и 
важном"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для широкого кола читачів: від студентів, які лише 
починають вивчати основи керування, та слухачів шкіл бізнесу до 
керівників і менеджерів усіх рівнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47554  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левін Кирило Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  ТОЙСЛАБ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД (TOYSLAB ENTERTAINMENT 
LTD) 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "New Smart Toys for My Dad to Play with 
Me!" ("Me & Dad")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає графічні зображення та текст англійською мовою. Твір 
являє собою презентацію проекту, який призначений для 
популяризації відносин між дитиною та батьком.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47555  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кедік Анна Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "Hip-hop and other"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір складається з п'яти стилів танцю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47556  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Світлана Іванівна  
 

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 логотипу "Fly mama" приводя жизнь в порядок"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення латинським шрифтом "Fiy mama" під яким 
напис російською мовою" приводя жизнь в порядок" та графічне 
зображення кола та п'яти квадратів в яких стилістичні зображення 
серця, компаса, листа блокнота.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47557  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Світлана Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Система: 1+5 кроків до порядку з дітьми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська методика полягає у визначенні шести принципів з 
допомогою яких кожна мама може привести своє життя в порядок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47558  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бражник Олександр Олександрович, Сафановський Дмитро 
Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Фанерики" ("Фанерики")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47559  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бражник Олександр Олександрович, Сафановський Дмитро 
Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення персонажу до анімаційного фільму "Фанерики" на ім'я 
"Товстий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47560  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поволоцька Ірина Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Я воин слова..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47561  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиманська Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
видавничий центр "Діловий партнер" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Вища ступінь відзнаки міжнародного 
партнерства "За розбудову іміджу держави"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основа твору восьмикутної форми, з металу, чотири сегменти якої 
покриті металом білого кольору, які мають поверхню вкриту 
випуклими багатокутниками та чотири сегменти якої покриті металом 
жовтого кольору, які зігнуті у вигляді гострих променів різного 
розміру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47562  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

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 - 21"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47563  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітков Віктор Віталійович, Солошенко Володимир Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір "ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ "ГРИБНА ІНДУСТРІЯ" - 
будівництво грибопромислового комплексу "Грибна індустрія", 
потужністю 25 тонн грибів/добу, повного циклу: компостне 
виробництво, виробництво грибів, виробництво продуктів харчування 
на основі грибного білка за традиційними та інноваційними 
технологіями" ("ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ ПРОЕКТУ "ГРИБНА 
ІНДУСТРІЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ "ГРИБНА ІНДУСТРІЯ" - 
будівництво грибопромислового комплексу "Грибна індустрія", 
потужністю 25 тонн грибів/добу, повного циклу: компостне 
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виробництво грибів, виробництво продуктів харчування на основі 
грибного білка за традиційними та інноваційними технологіями".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47564  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полончук Павло 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 "Як без мене ти?.."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47565  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щеглов Олексій Петрович, Феденко Олексій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апаратно-програмний комплекс "Технологія 
Плюс" ("АПК "Технологія Плюс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конфігурація для 1С версії 8.2, призначена для автоматизації обліку на 
підприємствах м'ясопереробної та харчової промисловості з 
можливістю інтеграції обладнання. Дозволяє максимально спростити 
ввод інформації на робочих місцях і аналіз результатів діяльності, 
мінімізувати можливість помилок на робочих місцях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47566  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смук Ростислав Теодорович, Сторонський Юрій Богданович, Гольєв 
Володимир Тихонович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Науково-виробниче приватне підприємство 
"Спаринг-Віст Центр" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "КЕРІВНИЦТВО ПО РОБОТІ З 
ПРОГРАМОЮ "GS Ecotest"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Керівництво по роботі з програмою "GS Ecotest" містить чотири 
основні розділи, а саме: Призначення;;Опис основних функціональних 
можливостей програми "GS Ecotest"; Підготовка до використання; 
Використання програми "GS Ecotest".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47567  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смук Ростислав Теодорович, Сторонський Юрій Богданович, Гольєв 
Володимир Тихонович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Науково-виробниче приватне підприємство 
"Спаринг-Віст Центр" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма "GS Ecotest"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма "GS Ecotest" та компактний деректор радіації Gamma 
Sapiens дозволяє перетворити смартфон або планшет на дозиметр.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47568  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
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 "Обличчя янголів, душі дияволів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В агенстві моделей "Імперія краси" відбуваються справжні пристрасті 
за місце під сонцем. Моделі тільки на вигляд мають обличчя янголів, а 
насправді у них душі просто дияволів. Спаравжні капощі і підступи та 
гра проти суперниці це їхній стиль життя. І виживає у ньому тільки 
сама сильніша.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47569  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
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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)  Збірка поезій "Летняя песня. Озеро надежд" ("Озеро сподівань")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірці поезій розкривається головний опис життя.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47570  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пересипкіна Тетяна Валентинівна, Сидоренко Тетяна Павлівна, 
Волкова Ірина Василівна, Нечепоренко Наталія Іванівна, Голубнича 
Галина 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 "Кваліметрична модель оцінки медичного 
забезпечення загальноосвітнього навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір "Кваліметрична модель оцінки медичного забезпечення 
загальноосвітнього навчального закладу" складається з таких блоків:: 
факторів, критерії оцінки, вагомості факторів і критеріїв, значення 
складових напрямів діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47571  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огнев’юк Віктор Олександрович, Сисоєва Світлана Олександрівна, 
Хоружа Людмила Леонідівна, Соколова Ірина Володимирівна, 
Кузьменко Ольга Миколаївна, Мороз Ольга Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Освітологія: витоки наукового напряму"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія 
/ За ред. В.О. Огнев’юка; Авт. кол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Л.Л. 
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Хоружа, І.В. Соколова, О.М. Кузьменко, О.О. Мороз. - К.: ВП 
"Едельвейс", 2012. - 336 с. 

 

Анотація   

У монографії розглядаються витоки сучасного наукового напряму 
інтегрованого дослідження сфери освіти - освітології, проаналізовано 
роль освіти у формуванні цінностей демократичного суспільства, 
становлення та розвиток освітології в Україні, тезаурус наукового 
дослідження сучасної освіти як цілісного суспільного феномену, базові 
дефініції освітології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47572  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
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  Складений твір, фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Набор открыток "ОДЕССКИЙ ВОРОНЦОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47573  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщинська Людмила Броніславівна, Філинюк Микола Антонович, 
Ткачук Яна Сергіївна, Ткачук Андрій Федорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обрахунок параметрів індуктивно-
резистивних генераторних датчиків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку параметрів 
індуктивно-резистивних  генераторних датчиків на основі 
двохпараметричних узагальнених перетворюівачів імітансу. Програма 
розраховує вихідну провідність датчика, вихідну індуктивність 
датчика, значення ємності  резонуючого конденсатора, частоту 
генерації датчика, індуктивну складову  функції перетворення датчика, 
а також індуктивну та резестивну складові чутливості датчика.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47574  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Сакалюк Антон Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система колаборативної фільтрації на основі 
кластеризації користувачів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Система колаборативної фільтрації на основі 
кластеризації користувачів" розроблена на мові програмування С # з 
використанням технології створення веб-додатків і веб-сервісів 
ASP.NET. Програма призначення для вироблення рекомендацій 
користувачу стосовно вибору об'єктів даної системи на основі 
особистих вподобань і рекомендацій інших користувачів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47575  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщинська Людмила Броніславівна, Філинюк Микола Антонович, 
Чехместрук Роман 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 розрахунку імітансних параметрів 
чотириполюсника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47576  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевєдєнцев Володимир Валерійович  
 

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 "Життя невідомого генія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47577  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Софія Петрівна  
 

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 авторських пісень "Джерело душі" ("Джерело душі")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник авторських пісень "Джерело душі" складається із семи 
музичних творів з текстом, що були створені в різні періоди життя 
автора (1979-2012 рр.). Пісні змістовно ліричні, присвячені людським 
почуттям; любові до Бога, людей; величі душі; новорічно-різдвяній 
тематиці.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47578  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суржик Альона Вадимівна  
 

Повне ім’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 "Суета"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47579  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цилюра Олена Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Веселий садочок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Книга оповідає про життя в дитячому садочку, про те, як вести себе у 
дитячому садку, щоб перебування там було цікавим і веселим. Книга 
складається з оповідань, казок, віршів, колискових.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47580  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовенко Віктор 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)  Текст пісні "Кривий Ріг - моє місто"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47581  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Максим Анатолійович, Гугнін Едуард Анатолійович, 
Корнієнко Геннадій Миколайович, Кудінов Ігор Олексійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний 
університет" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція стратегічного прогнозування політичних 
процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепція розроблена у порівнянні з системами методів FAROUT та 
FORESIGHT. Проблемно-стратегічний підхід є еврестичним та 
обгрунтовує варіативність та гнучкість використання комплексів 
методів без відходу від методологічних принципів прогнозування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47582  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копчак Юрій Степанович, Гуменник Володимир Ілліч, Кондур Оксана 
Созонтівна  

 

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, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Менеджмент організацій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гуменник В.І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / 
В.І. Гуменник, Ю.С. Копчак, О.С. Кондур. К. :Знання, 2012. - 503 с. 
(Вища освіта ХХІ століття). 

 

Анотація   

У посібнику висвітлено теоретичні основи менеджменту, його функції, 
принципи і методи управління, основи вироблення та ухвалення 
рішень в управлінні різними підсистемами організації, методи 
керування виробничими процесами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47583  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Станіслав 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)  Роман "Війни художників"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Роман присвячений українському художнику Миколі Глущено.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47584  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Снег"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47585  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Тебя украду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47586  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новый год"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47587  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Смс Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47588  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
 

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 "Мама"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47589  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Бриз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47590  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Дождь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47591  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Город"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47592  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Літо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47593  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Забытая история"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47594  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйова 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)  Наукова стаття "Психика. Материя. Поле. Теория объединения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою роботи є доказ існування матерії психіки, а також супутніх їй 
проявів. Здатність психіки відображати існуючу дійсність, копіювати 
інформацію, на думку автора, розвинута на Землі завдяки тому, що 
увесь космічний простір є живим, психічним, та така можлвість є 
проявом космічних сил, відображенням космічної інформації.   
  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

217 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47595  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаллістер Вікторія Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Истории Радости"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга розповідає про те, як просто виявити в звичайному житті, 
наявність якщо вона підкидає серйозні випробування на міцність.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47596  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінна Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Благодійна діяльність та її вплив на розвиток освіти, просвіти, 
духовності в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47597  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Том Бартон, Tom Barton (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка з двадцяти двох оповідань "Мистификации"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47598  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасов 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)  Брошура "Нумерология. Семья. Брак" ("Нумерология. Семья. Брак")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47599  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лекса Цеб (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 "В серці серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В романі викладена історія взаємозалежності двох світів, історія 
кохання чоловіка та жінки, історія протистояння проти системи, 
історія яка стала правдою... 
Це книга про війну за свої почуття, про те, що не завжди помилкові дії 
є помилками.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47600  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жван Віктор Денисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Остеохондроз і я або 
"Комплекс вправ для створення та зміцнення м'язового корсета при 
остеохондрозі в попереку і не тільки" ("Остеохондроз і я")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблена автором система прав для відновлення та посилення 
м'язового корсету, який утримує хребет людини. Розроблена система 
містить рекомендації з виконання самих вправ, послідовність їх 
виконання та дозування (час виконання кожної вправи). Наведені 
орієнтовані терміни отримання позитивних результатів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47601  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жван Віктор Денисович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Система обороны 
профессора Жвана основанная на ударе - "Интеллигент" ("Система 
самооборони професора грунтована на ударі "Інтелігент")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблений автором спосіб самооборони та система тренувань для 
даного способу в основному грунтується на руках, що вивчають у боксі, 
вдосконаленими для проведення захисних рухів без приймання бойової 
стійки боксера, та нанесення ударів у відповідь на атаку також із цього 
положення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47602  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвєткова Алла Борисівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Программа сброса веса "Юрсана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ви давно та безуспішно намагаєтесся схуднути? Ці думки не йдуть у 
вас з голови, але мрія так і залишається недосяжною? Саме для тих хто 
розчарувався і повірив у те, що їм ніколи не стати тим ідеалом, 
призначена наша книга про програму скидання ваги "Юрсана".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47603  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвєткова Алла Борисівна  
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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)  Книга "Физические нагрузки "Юрсана" для снижения веса и 
улучшения обменных процессов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фізичні навантаження - один з найдієвіших чинників в боротьбі з 
надлишковою вагою і при корекції фігури. У цій книзі Ви зможете 
знайти вправи відповідні Вашій вазі, способу життя, певним 
захворюванням і рівню ліні. Комплекс навантажень включає статичні, 
динамічні навантаження, рекомендації щодо дихання.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47604  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азаренко Дмитро Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки 
України і 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 "Бібліотека функцій детектування елементів 
на зображенні нотного тексту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47605  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бараш Юрій Савелійович, Скалозуб Владислав Васильович, 
Булгакова Юлія Вадимівна  

 
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 "Методика 
"Оптимізація потужності деповської вагоноремонтної бази для 
вантажних вагонів в умовах сучасного ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика базується на використанні методів економіко-математичного 
моделювання управління складними процесами, дозволяє визначити 
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раціональну кількість вагоноремонтних депо у відповідності до 
науково обгрунтованої програми ремонту та здійснити її оптимальний 
розподіл по окремих депо при мінімальних приведених витратах. 
Застосування даної етодики дозволить суттєво знизити собівартість  та 
підвищити якість деповського ремонту вантажних вагонів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47606  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

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)  П’єса "Вишня - вічна наречена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П’єса кохання двох юних сердець. Олесь та Марійка закохані одне в 
одного з дитинства. Але вони можуть бути разом через певні життєві 
обставини. Не можуть суто в земному розумінні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47607  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфанова Юлія Тарасівна  
 

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)  КАЗКОВА П'ЄСА ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "МАГІЧНЕ ОЗЕРО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія п'єси відбувається на дивовижному острові Оніс, розташованому 
десь посеред далекого океану, і починається напередодні унікальної 
ночі, що випадає у цих краях раз на триста років.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47608  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфанова Юлія Тарасівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  КАЗКОВА П'ЄСА ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ "ДІАЛОГ ІЗ 
ДУШЕЮ ДОЛІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У розпал Свята Життя на острів, який прийнято вважати Земним 
Раєм, прибувають красиві доброзичливі чужинці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47609  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замараєв Ігор Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Автомобільний контейнер для сміття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Контейнер виконаний із суцільної заготовки, після складання якої 
контейнер не втрачає форму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47610  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманов Олександр Євгенович, Мерзлікін Вадим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізична особа-підприємець Атаманов Олександр Євгенович 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "РадарДжет-сервер" ("КП "РадарДжет-
сервер")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "РадарДжет-сервер" - це комп’ютерна система 
призначена для відображення на мобільних пристроях метеорологічної 
інформації, отриманої з різних джерел і поєднаної з географічною 
картою, що надається сервісом Google Maps.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47611  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінна Тетяна Миколаївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Історія села Млієва (регіональний компонент з історії 
краєзнавства Черкащини з давнини до XX ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47612  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колибанова Каміла 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)  Дитяча казка "СЕКРЕТ ВОЛШЕБНОЙ КИСТИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХРАБРОЙ ПРИНЦЕССЫ" ("СЕКРЕТ ВОЛШЕБНОЙ КИСТИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Художник дарує принцесі Алісі чарівний пензлик, здатний творити 
дива. Раптом він перестає слухатися принцесу і починає робити 
несподівані речі. З надією повернути пензлику втрачені властивості 
принцеса і художник вирушають до феї. По дорозі вони долають 
перешкоди та зустрічають нових друзів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47613  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьова Юлія Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Все для тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні: "Без тебе", "Мій коханий", "Моя Україна", "Дитинство", "Моя 
незрівнянна царівна", " Сладкий мёд на губах", " Перемешаны краски 
любви", "Счастливая звезда", "Моїй любимій матусі", "Все для тебе", 
"Это мы", "Красивые слова", "Я тебя никому не отдам,", "Щастя всім 
вам", "Были встречи", "Эхо любви", "Королева снежная", "Только ты 
и я", "Это ты".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47614  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович  
 

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 "Земле моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні: "Хто тобі сказав", "Прославлю я сонце", "Падав лист", "Зорі", 
"Де ти тепер", "Хай палає", "Дивний сон", "Заблукала осінь", "Земле 
моя".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47615  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жовнерчук Сергій Адольфович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Незабутнє"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні: "Незабутньє", "Самота", Пізнє кохання", "А ніч така холодна", 
"Чаклунка лісу", "Люби мене", "Васильків", "Гей, краю мій", "Я 
сонцю рада", "Україна", "Христос Воскрес!", "Забудем все", 
"Стежина", "Весна", "Бджілка", "Чому", "Снігове містечко".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47616  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босович Василь Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Оправдание любовью"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Це мелодрама з елементами соціальної фантастики про агента 
високорозвиненої оріянської цивілізації, який таємно прибуває на 
Землю, щоб винести остаточний вердикт: має право на існування 
цивілізація, чи підлягає знищенню, оскільки  розвивається у хибному 
напрямку і несе в собі загрозу всій Галактиці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47617  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Надія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Математично-теологічна модель географічного 
відкриття "Україна - єдина країна на планеті, яка розташована точно 
посередині Соловецько-Єрусалимського меридіана Василя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії проведено математичне доведення належності Соловків, 
України та Єрусалиму одному мередіану Землі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47618  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан 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 "Програмне забезпечення "БІЗНЕС-
АНАЛІТИК" ("ПЗ "БІЗНЕС-АНАЛІТИК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ПЗ "БІЗНЕС-АНАЛІТИК" є багатофункціональним інструментом 
прийняття інвестиційних рішень, що доповнює існуючі елементи 
інформаційно-аналітичного забезпечення та дозволяє суттєво 
спростити, уніфікувати та прискорити як процес планування так і 
процес аналізу результатів провадження інвестиційних проектів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47619  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдишев Олег Петрович  
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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, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "веб-сайт SYEDYSHEV GROUP"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47620  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

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 NOK GROUP"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47621  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

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 NEO BUSINESS CONNECTIONS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47622  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдишев Олег Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "веб-сайт MY BRIDE RU"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47623  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2013  
 

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 BEST BRIDE RU"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47624  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлдашев Олексій Хашимович, Єлєазаров Олександр Петрович, 
Булгакова Ірина Валеріївна, Мусієнко Володимир Володимирович, 
Басс Борис Аврамович, Михайлов Олексій Олексійович, Онищенко 
Олег Миколайович, Успенська Ганна Сергіївна, Жевега Катерина 
Валеріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Словник "Транспортний юридичний словник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Транспортний юридичний словник" містить систематизовані правові 
категорії і поняття що відностяться до транспортної галузі: уточнення 
понять і класифікація юридичної термінології,що застосовуються в 
чинних нормативно-правових актах України. Словник сформовано за 
принципом  єдиного понятійного апарату юридичних термінів, що 
застосовується в транспортній галузі, з урахуванням міжнародного 
досвіду.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47625  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пудова Тетяна Юріївна, Бачуріна Інна Володимирівна, Куракса 
Милана Олександрівна, Заїздний Євген Рафаїлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний 
центр" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Облік доходів та 
витрат по кожному будинку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі Постанов КМУ від 20.05.09 № 529 "Про затвердження 
Типового договору про надання послуг з утримання будинкків і споруд 
та прибудинкових територій"  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47626  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик 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 "Honey"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47627  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попченко Юрій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад з давньогрецької "Новий Завіт (Євангеліє від Матвія, 
Євангеліє від Марка, Євангеліє від Луки, Дії апостолів, Послання до 
римлян, Перше послання до коринфян. Послання до ефесян, Послання 
до филип’ян)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Переклад здійснюється в рамках нового перекладу Біблії на сучасну 
українську літературну мову. У його основі лежить традиційний 
грецький текст Нового Завіту, а в якості методу перекладу 
використовується формальний еквівалент.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47628  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабанов Андрій  
 

Повне ім’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 "Концептуальный сценарий юмористического шоу 
"СТЭНДАП ШОУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір представляє собою концептуальний сценарій 
юмористического шоу "СТЕНДАП ШОУ", розрахованого на сучасну 
частину населення. Сценарій передбачає проведення виступів у клубах 
у форматі "comedi", жанр виступів коміків "Стенд-ап".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47629  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Валерій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Єдиний автоматизований реєстр автобусних 
маршрутів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма "Єдиний автоматизований реєстр автобусних 
маршрутів" призначена для автоматизованого обліку інформації про 
автобусні перевезення на міжобласних рейсах. Програма передбачає 
можливість подання заявок у електронному вигляді і проведення 
електронних конкурсів з повним їх обліком.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47630  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Alexander O.K! (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Словник "ХО ХО TEXT MESSAGE HELPER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрований словник скорочень у англійській мові, що 
використовуються у листуванні та смс переписках, чатах тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47631  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Наталія Миколаївна  
 

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 "Правове та 
нормативне середовище формування організаційно-економічного 
механізму партнерських взаємодій держави і приватного сектору в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті наведена загальна характеристика діючої нормативно-
правової бази, що регулює засади партнерських взаємодій держави і 
приватного сектору в Україні.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47632  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвишко Лілія Олександрівна  
 

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 "Проблематика 
формування та розподілу товарних запасів в торгово-збутових 
підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглянуто основні підходи до формування політики управління 
товарними запасами в торгово-збутових підприємствах, визначені 
переваги та недоліки торгових посередників в каналі розподілу 
запасних частин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47633  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троцюк Тетяна Сергіївна  
 

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 "Обгрунтування 
джерел та організаційних форм фінансування проектів державно-
приватного партнерства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір містить аналіз тлумачень терміну "державно-приватне 
партнерство" за різними джерелами, що являється предметом дискусії 
з даного питання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47634  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдой Владислав Георгійович  
 

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 оцінки 
економічної ефективності імпорту товарів для власних потреб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто особливості розрахунку основних складових витрат 
українського імпортера товарів для власних потреб із врахуванням 
остайніх змін у законодавстві України станом на 1 вересня 2012 року.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47635  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бідняк Михайло Несторович, Артемчук Валентина Олександрівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Робоча програма 
та методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи 
студентів з дисципліни "Транспортне забезпечення в туризмі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблені методичні рекомендації для використання їх у навчальному 
процесі підготовки фахівців туристичної галузі. Методичні 
рекомендації містять семінарські, практичні завдання, завдання для 
самостійного опрацювання та термінологічний словник.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47636  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бідняк Михайло Несторович, Бондар Наталія Миколаївна  
 

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 "Переваги та 
ризики учасників проектів державно-приватного партнерства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті на підставі аналізу досвіду практики державно-приватного 
партнерства у країнах Європи, Америки та Азії систематизовано 
переваги та ризики участі держави та приватного капіталу у спільних 
проектах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47637  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Наталія Миколаївна  
 

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 "Сутність та 
складові організаційно-економічного механізму партнерських 
взаємодій держави і приватного бізнесу у транспортній галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У статті представлені рівні формування складових організаційної та 
економічної складової механізму реалізації партнерських взаємодій: 
макрорівень, галузевий та проектний рівень. Приділена увага 
чинникам зовнішнього та внутрішнього середовища, під впливом яких 
відбувається формування ОЕМ державно-приватного партнерства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47638  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімков Олексій Миколайович, Яновський Василь Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Використання альтернативних палив на ДТЗ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник  "Використання альтернативних палив на ДТЗ" 
реалізує зміст навчальних питань з вивчення дисципліни 
"Використання альтернативних палив на ДТЗ" за напрямом 
підготовки 0902 "Інженерна механіка", з використанням електронних 
засобів навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47639  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Наталія Миколаївна  
 

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 "Ефективність 
проектів державно-приватного партнерства та принципи її оцінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню сутності категорії "ефективність 
поекту державно-приватного партнерства", вивченню складових, за 
якими слід оцінювати ефективність проектів ДПП, формулюванню 
основних принципів оцінки ефективності проекту ДПП.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47640  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корпач Анатолій Олександрович, Дмитренко Володимир Ількович, 
Кухтик Віктор Володимирович  
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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 "Теоретичні основи теплотехніки" Програма курсу та 
методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено програму курсу та методичні вказівки до виконання 
курсової роботи з дисципліни "Теоретичні основи технополітики" для 
студентів інституту заочного та дистанційного навчання за напрямом 
підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" та 6.050503 
"Машинобудування". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47641  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головчук Андрій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Блок-схема 
алгоритма расчета процессов трогания, разгонов и движения МТА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47642  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головчук Андрій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Детальная блок-
схема алгоритма расчета в подпрограмме "Дизель"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47643  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головчук Андрій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Блок-схема алгоритма расчета скоростных 
характеристик дизеля с газотурбинным наддувом и двухрежимно-
всережимным регулятором частоты вращения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47644  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнєв Антон Анатолійович, Антон Таріка (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга-альманах "Живые Мандалы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47645  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Родькін Дмитро Йосипович, Коренькова Тетяна Валеріївна, Кравець 
Олексій Михайлович, Кореньков Едуард 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 "Віртуальний конструктор гідротранспортних 
систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробленне програмне забезпечення написано на мові графічного 
програмування LabVIEW 2011 і являє собою віртуальний конструктор 
гідротранспортних систем і празначено для розробки технологічнпих  
систем (ГТС) з різними способами включення насосних агрегатів, 
трубопровідної системи, запірно-регуючої арматури; дослідження 
режимів їх роботи при регулюванні технологічних параметрів; 
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модклювання нештатних ситуацій в роботі гідротранспортного 
обладнання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47646  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калита Петро Якович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Превращение отсталой страны в успешную. Для Украины и 
других стран СНГ" ("Превращение отсталой страны в успешную")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано світові тенденції вдосконалення. Розглянуто 
взаємозвязок між досконалістю організацій, їх 
конкурентоспроможністю та стійким розвитком. Виявлено проблеми у 
вдосконаленні систем менеджменту на основі стандартів. Наведено 
загальні рекомендації по підвищенню конкурентоспроможності 
економік в країнах СНГ.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47647  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамчур Дмитро Григорович, Панченко Христина 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 "Інформаційно-навчальний комплекс з 
вивчення схемотехніки систем керування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена комп'ютерна програма  "Інформаційно-навчальний 
комплекс з вивченя схемотехніки систем керування" передбачає 
можливість вивчення теоретичного матьеріалу, контролю поточних та 
підсумкових знань, можливість проходження лабораторного 
практикуму на віртуальному устаткуванні, що моделює роботу 
віртуального обладнання.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47648  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамчур Дмитро Григорович, Романюк Надія Олександрівна  
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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 "Інформаційно-навчальний комплекс для 
вивчення цифрових систем управління електроприводом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний комплекс дозволяє здійснити дистанційне вивчення дисципліни 
і містить у собі можливість ознайомлення навчального з лекційним 
матеріалом, можливість проведення студентами лабораторних робіт 
для закріплення знань, отриманих за допомогою лекційного матеріалу 
на базі лекційно-навчального комплекса; можливість проведення 
тестування і оцінки якості навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47649  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамчур Дмитро Григорович, Гапонов Євген Миколайович, 
Григоренко Ігор Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для дослідження 
процедур цифрової обробки інформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблене програмне забазпечення написане на графічній мові 
програмування LabVIEW 2011 І призначене для використання при 
проведенні екстремальних досліджень  електричних і 
електромеханічних систем, а також при проведенні лабораторних робіт 
при навчанні студентів за напрямом "електромеханніка", і працює у 
складі вимірювального модулю електричних сигналів. Метою 
створення данного програмного забещпечення є автоматизація процесу 
вимірювання електричних сигналів, їх відображення у зручному для 
користувача графічному вигляді, та можливість запису в текстові 
файли.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47650  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Світлана Степанівна, Романов Олександр Юрійович, 
Ткаченко Андрій Вікторович  

 

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 "База даних публікацій співробітників 
кафедри систем автоматичного управління та електроприводу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт "Бази даних публікацій співробітників кафедри 
систем автоматичного упарвління та електроприводу" призначення 
для інтеграції електроних ресурсів інформаційних матеріалів кафедри 
до системи нгаціонального інформаційного ресурсу, а саме науково-
технічної інформації. А також може бути ефективно використаний для 
проведення статистичного аналізу наукових публікцій та визначення 
рейтингу співробітників кафедри.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47651  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломонос Андрій Іванович, Удовицький Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Нечітка система керування 
навантажувальними режимами комплексу для випробування машин 
постійного струму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт "Нечітка система керування навантажувальними 
режимами комплексу для випробування машин постійного струму" 
дозволяє підвищити ефективність випробування машин постійного 
струму (МПС) шляхом автоматизації процесу пошуку параметрів 
модуляції випробувальної напруги в комплексі для випробування 
машин постійного струму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47652  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славянов Микола 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)  Монографія "Новые знания о почке и мочевых путях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В монографії викладені нові знання про нирку і сечові шляхи в основу 
яких закладена парадигма інстинкту савмовиживання. Автор на основі 
багаторічної практики і великої кількості досліджень пропонує 
абсолютно нову незвичайну інтерпретацію багатьох фізіологічних і 
патологічних проблем в депурології (урології), які не співпадають з 
загальноприйнятими, академічними поняттями та знаннями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47653  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазаревська Юлія Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму "МІЙ ТАТО - 
КОМПОЗИТОР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Кіно володіє магічною силою відтворювати час та місце, оживляти 
героя. Герой нашого фільму - композитор Ігор Шамо, місто - Київ, час - 
50-ті - 80-ті роки. Про Ігоря Шамо не знято жодного фільму, збереглись 
нечисленні кадри хроніки та родинний фотоархів. А музика триває...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47654  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глухенький Дмитро Станіславович  
 

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 "Фенік. Частина друга, уточнююча"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Історія кохання сільського харизматичного пияка і міської 
інтелектуалки в первісних умовах із дикими норовами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47655  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Сергій Олегович, Перепелиця Анна Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

240 

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 "НЕ ПАНТЕОН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Цей фільм - дослідження сучасного графіті-мистецтва в Україні. 
Молодий художник Денис планує створити серію складних трафаретів-
портретів найбільш видатних стріт-арт художників України. Для цього 
він рушає в подорож по всій країні. Він зустрічається з героями своїх 
майбутніх портретів - малює з ними, розкриває їх глядачу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47656  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення для планшетних засобів АРМ 
керівника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47657  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Грудінін Михайло Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення серверу додатків АСКОД 
Мобільний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47658  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Тетяна Євгенівна, Василенко Світлана Василівна, Гущина 
Наталія Іванівна, Василашко Ірина Павлівна, Коваль Ніна 
Степанівна, Гурська Олена Костянтинівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Основи здоров'я. 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Підручник відповідає новому державному стандарту і програмі 
МОНмолодьспорту України. Із матеріалів підручника можна дізнатися, 
як бути здоровим, зробити своє життя безпечним, як правильно 
поводитись в різних ситуаціях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47659  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Підручник укладено відповідно до чинної програми з української мови 
для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
російською мовою. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47660  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопчук Марія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова (1-й рік навчання). 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник сконструйовано на засадах комунікативно- діялісного 
підходу відповідно до вимог програми, вікових особливостей та 
інтересів учнів 5 класу, їхнього життєвого досвіду. Оптимально 
сформована система вправ і завдань, яка враховує раніше набутий 
досвід навчання рідної та першої іноземної мов, раціонально 
організований мовний, мовлєннєвий та ілюстративний матеріал, 
ефективні засоби орієнтування сприяють ефективному формуванню в 
учнів механізмів спілкування англійською мовою в усній і писемній 
формах як на уроках, так і в самостійній позаурочній діяльності.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47661  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням англійської мови. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 Матеріал підручника структурований за комунікативно-тематичним 
принципом і відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов, 
віковим особливостям учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47662  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням французької мови. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений відповідно до нової програми з іноземних мов 
продовжує серію навчальної літератури, рекомендованої для 
оволодіння французькою мовою у спеціалізованих школах з 
поглибленим вивченням французької мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47663  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Богдан Миколайович, Гащак Володимир Михайлович, 
Лещук Роман Миколайович, Загорний Володимир Костянтинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для хлопців). 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає Державному стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти і чинній програмі з трудового навчання для 5-го класу. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47664  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Світлана Миколаївна, Ламонова Оксана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Образотворче мистецтво. 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 З підручника "Образотворче мистецтво" учні дізнаються про те, що 
таке мистецтво та які є види образотворчого мистецтва. про види 
графіки та її техніки, про прийоми композицій, про види живопису, про 
скульптуру і декоративно-ужиткове мистецтво, про поєднання різних 
видів мистецтв, а також про творчість українських і зарубіжних 
художників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47665  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршевнюк Тетяна Валеріївна, Баштовий Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Природознавство. 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У підручнику особливу увагу зосереджено на взаємозв’язку людини і 
природи, на значені для людини знань про природу, також 
наголошується на цілісності природи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47666  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Тетяна Михайлівна, Самонова Олена Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Русский язык (первый год обучения) для 
общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском 
языке" ("Російська мова (1-й рік навчання) для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою. 5 клас")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47667  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова Людмила 
Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика. 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з чинною програмою 
на 4 розділи. В основу викладання навчального матеріалу покладені 
об’єктний і алгоритмічні підходи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47668  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (1-й рік навчання). 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник започатковує серію навчальної літератури для оволодіння 
іспанською мовою як другою іноземною мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47669  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (5-й рік навчання). 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Оновлення видання є продовження серії серії підручників "НоІа", 
рекомендованої для навчання іспанської мови  учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Підручник побудований за тематичним 
принципом на засадах комунікативного підходу відповідно до вимог 
програми, вікових особливостей та інтересів учнів, їх навчального та 
життєвого досвіду.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47670  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдамака Олена Василівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс). 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено за програмою "Мистецтво. 5 клас", відповідно до 
якої поєднує навчальний матеріал образотворчого, музичного та інших 
видів мистецтва. На сторінках видання учні знайомляться з видами 
народного і професійного мистецтва, отримують знання про взаємодію 
і синтез мистецтв; оволодівають основами мистецької діяльності - 
співу, малювання тощо, закладеними у вимогах освітнього державного 
стандарту.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47671  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Віталій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України. 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник "Історія України" створено відповідно до нової навчальної 
програми з історії для 5 класу. Основний зміст навчальної книги 
побудован на українознавчих засадах. Запропонована в підручнику 
методика дає змогу реалізувати в повному обсязі змістові лінії 
навчального курсу. У текстових та позатекстових  компонентах 
підручника, спрямованих на формування історичного мислення у 
школярів, враховано принципи й підходи компетентнісно 
орієнтованого навчання історії.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47672  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Світова література. 5 клас "   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник ознайомлює з художніми творами світової літератури, 
вивчення яких передбачено для 11-річних загальноосвітніх навчальних 
закладів 2012р. Видання містить інформацію про життя і творчість 
авторів художніх текстів, пропонованих для вивчення, орієнтовані 
рекомендації для самостійного читання учнів, цікаві рубрики, що 
висвітлюють різні аспекти й контексти літературних текстів, систему 
диференційованих запитань і завдань , а також добірку ілюстрацій.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47673  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несвіт Алла Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова (5-й рік навчання). 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продовження серії підручників для учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів  України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47674  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова. 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це видання починає вивчення української мови на рівні стандарту в 
основній школі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47675  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (5-й рік навчання). 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник створено на засадах комунікативно особистістного підходу 
до вивчення  та викладання іноземної мови, відповідно до нової 
програми з іноземних мов. 
Начальний матеріал відповідає віковим особливостям, інтересам учнів 
5-го класу та їх пізнавальним можливостям.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47676  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика. 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник складається з двох розділів, що містять 45 параграфів, має 
велику кількість вправ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47677  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Дмитро Ярославович  
 

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 "SURREALISM (part3)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47678  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калусенко Володимир Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тоска-печаль". Вариации на русские народные песни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47679  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Світлана Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

249 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінансовий менеджмент: у схемах і таблицях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузнецова С.А. Фінансовий менеджмент: у схемах і 
таблицях: навч. посіб. / С.А. Кузнецова. - Д.: Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля, 2011. - 180 с. 

 

Анотація   

Спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття 
практичних навичок з фінансового менеджменту. Розкриваються 
концептуальні основи фінансового менеджменту, докладно 
висвітлюються питання фінасового менеджменту за об’єктами 
управління, вкладаються особливості стратегічного фінансового 
менеджменту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47680  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Світлана 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 "Організація облікової інформації в управлінні 
діяльністю суб'єктів господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузнецова С.А. Організація облікової інформації в 
управлінні діяльністю суб'єктів господарювання. Монографія. - 
Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2008. - 224 с. 

 

Анотація   

Розкрито теоретичні основи організації облікової інформмації, 
запропоновано методики організації документування за окремими 
групами інформації та організаційну будову бухгалтерського обліку як 
інформаційного джерела в управлінні, сформовано особливості 
організації внутрішнього аудиту для інформатизації систем управління 
компаніями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47681  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Світлана 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 "Бухгалтерський облік в системі формування 
управлінської інформації: методологія та практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в системі 
формування управлінської інформації: методологія та практика: 
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Монографія. - Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний 
університет, 2007. - 297 с. 

 

Анотація   

Розкрито методологічний інструментарій формування управлінської 
інформації в бухгалтерському обліку, організація та методологічні 
напрямки її надання в бухгалтерській звітності для комплексної 
інформатизації системи управління. Викладено систему поглядів на 
формування інформації про доходи та витрати компанії в обліку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47682  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Світлана 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 "Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для 
становлення "економіки знань" в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузнецова С.А. Синергетичний розвиток 
бухгалтерського обліку для становлення "економіки знань" в Україні: 
Монографія. - Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2010. - 
148 с. 

 

Анотація   

Започатковано новий напрям наукових досліджень: забезпечення 
синергії облікової інформації в управлінні при еволюції світової 
економіки в "економіку знань" та інформатизації суспільства. 
Визначено теоретико-методологічні засади синергетичного розвитку 
бухгалтерського обліку а Україні як інформаційного обліку в Україні 
як інформаційного джерела на мікро-та макрорівнях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47683  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Світлана 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)  Навчальний посібник "Синергія інформації в бізнесі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузнецова С.А. Синергія інформації в бізнесі: 
навчальний посібник / С.А. Кузнецова. - Дніпропетровськ: 
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. - 120 с. 

 

Анотація   

Розкриваються концептуальні засади синергії інформації в бізнесі, 
питання організації інформаційних потоків в бізнесі з застосуванням 
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синергетичного підходу, врахування впливу теорії "поведінкових 
фінансів", методичний інструментарій синергетичної розробки та 
впровадження управлінської звітності в практику компанії - 
Авторський курс.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47684  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Світлана 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)  Навчальний посібник "Бухгалтерський облік в управлінні 
підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в управлінні 
підприємством.  Навчальний посібник. -  Мелітополь, 2008. - 230 с. 

 

Анотація   

Розкривають концептуальні засади бухгалтерського обліку як 
інформаційного джерела системи в управлінні підприємством, 
методики і техніки надання бухгалтерської інформації для управління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47685  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіаго Карнейро Дос Сантос (Tiago Carneiro Dos Santos)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Данон" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Упаковка "Горох"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47686  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 

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)  Картина "Атлантида"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47687  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Козацький університет нових ідей академіка Миколи 
Гордієнка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47688  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

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)  Літературно-критична стаття (Публіцистика) "ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ОЧЕРК-ЭТЮД "ДОМ ДЛЯ ДУШИ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О МУЗЫКЕ И 
ФИЛОСОФИИ ПОЭЗИИ" ("ДОМ ДЛЯ ДУШИ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О 
МУЗЫКЕ И ФИЛОСОФИИ ПОЭЗИИ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена літературному аналізу творчості видатного 
українського російськомовного поета сучасності Василя Дробота - 
лауреата літературних премій імені Миколи Ушакова за кращу 
поетичну книгу російською мовою Національного союзу письменників 
України й премії імені А.С. Грибоєдова "За честь за віру".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47689  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миропольська Яніна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "MEDIAL" ("MEDIAL")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47690  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миропольська Яніна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ЛЮМЕНИС" ("ЛЮМЕНИС")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47691  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєна Шторм (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 "Серце безсердечне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47692  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєна Шторм (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 віршів "Странница"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47693  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєна Шторм (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 повістей "Вопреки течению"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47694  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пендищук Юрій Іванович (Красін)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту "Класична гітара" випуск другий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47695  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Without Limits (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 "Беркут" ("Беркут")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47696  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Without Limits (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)  Відеокліп "Беркут" ("Беркут")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47697  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прихненко Сергій Анатолійович (Крищенко)  
 

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)  Мистецький твір "ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕЛЕВИЗИОННОМ ПРОЕКТЕ 
САНТА ШУКАЄ ТАЛАНТИ * SANTA KNOWS TALENT * САНТА 
ИЩЕТ ТАЛАНТЫ" ("Талант-шоу "SANTA KNOWS TALENT")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47698  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою, 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику теоретичний матеріал вдало поєднано із завданнями на 
дослідження мовних явищ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47699  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра Павлівна  
 

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)  Рукопис підручника "Українська мова, 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завданням підручника є розвиток особистості учня, формування у 
нього мовленєвої культури, комунікативної компетентності, 
гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, 
активної громадської позиції, естетичних смаків і цінісних орієнтацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47700  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література, 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти в основній галузі "Мови і літератури".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47701  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова, 5 клас (1-й рік навчання)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та змістовим 
лініям програми з іноземної мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47702  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пометун Олена Іванівна, Костюк Ірина Альбертівна, Малієнко Юлія 
Борисівна  

 

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)  Рукопис підручника "Історія України, 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти та новій навчальній програмі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47703  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна, Вембер Вікторія 
Павлівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна, Саражинська Наталія 
Анатоліївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика, 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47704  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Богатирьова Ірина Миколаївна, Бочко 
Оксана Петрівна, Коломієць Оксана Миколаївна, Сердюк Зоя 
Олексіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика, 5 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розкрито основні теми курсу математики 5 класу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47705  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Катерина Іванівна, Давидюк Людмила Володимирівна, Снітко 
Олена Степанівна, Кошкіна Жанна Олексіївна (Рачко Олена 
Федорівна)  

 

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)  Рукопис підручника "Російська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47706  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Віктор Костянтинович, Лебедєв Дмитро Вікторович, 
Гедзик Андрій Миколайович, Юрженко Володимир Васильович  

 

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)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для хлопців), 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено як основний елемент навчально-методичного 
комплекту з трудового навчання відповідно до вимог нового 
державного стандарту базової школи, обов'язкової для вивчення 
складової нової програми з трудового навчання для 5 класу ЗНЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47707  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Віктор Костянтинович, Мачача Тетяна Святославівна, 
Титаренко Валентина Петрівна, Павх Степанія Петрівна, Гаврилюк 
Галина Михайлівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для дівчат), 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47708  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Віктор Костянтинович, Котелянець Наталка Валеріївна, 
Агєєва Олена Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання, 3 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47709  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна  
 

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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
світова). 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47710  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олена Василівна, Масол Людмила Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Образотворче мистецтво, 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47711  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Аристова Людмила Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Музичне мистецтво, 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повністю реалізує музичну змістову лінію, частково - мистецько-
синтетичну (хореографія, театр, кіно) і спрямований на розвиток в 
учнів комплексу ключевих , міжпредмеиних і предметних 
компетентностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47712  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Людмила Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (5-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчання укладено відповідно до нового державного стандарту освіти 
та програм і передбачає вивчення роботу з дітьми, які вивчають 
російську мову з 2-го класу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47713  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

261 

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)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс), 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з інтегрованого курсу "Мистецтво" для 5 класу побудовано 
за моделлю поліцентричної інтеграції мистецьких знань, що передбачає 
інтегрування домінантних змістовних ліній - музичного та 
образотворчого мистецтв, які органічно поєднуються в єдиний 
тематичний цикл на основі естетико-світоглядних орієнтацій, і 
збагачується елементами хореографії, театру, кіно, які входять до 
мистецько-синтетичної змістовної лінії.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47714  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Ольга Григорівна, Бойко Валентина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Природознавство, 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику "Природознавства" для 5 класу реалізовано принципи 
природовідповідності та філософії дитиноцентризму, вивчення 
природознавства у взаємозв'язку з іншими предметами, виховання у 
процесі пізнання природи і діяльнісний підхід до пізнання природи 
шляхом самостійного проведення учнями спостережень, вимірювань, 
дослідів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47715  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новікова Катерина Юріївна, Півень Олег 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 "GChPlasma - Оцінка геометричних 
характеристик плазмового пучка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма присвячена обробці растрових послідовностей та оцінці 
геометричних характеристик плазмових пучків. Дозволяє робити 
аналіз ряду растрових зображень, їх модифікацію та класифікування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47716  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бордюк Євген Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМНІ ВЕЙ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "QuickReportTool"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичної генерації SQL-запитів до бази 
даних програмної платформи OMNITRACKER.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47717  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйова Марина 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 "Наука та технологія" 
("Наука та технологія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний комплект складається з чотирьох зошитів на українській мові 
для учнів, чотирьох зошитів на російській мові для учнів, чотирьох 
підручників.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47718  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерявий Євген Іванович, Сотник Микола Петрович, Теплухін 
Олексій Володимирович, Коломієць Станіслав Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Латчбахер 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 "Winforst Pro Mobile Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47719  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драмарецький Олександр Григорович  
 

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 "Кварц Н02"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47720  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Валерій Геннадійович  
 

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 "Марс П"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47721  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Валерій Геннадійович  
 

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 "Марс Р"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47722  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Валерій Геннадійович  
 

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 "Марс Р01"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47723  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсоненко Сергій Григорович  
 

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 "Фаланга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47724  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторожчук Вячеслав Віталійович  
 

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 "Луч ВК-1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47725  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Валерій Геннадійович  
 

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 "Шаблон Р"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47726  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Валерій Геннадійович  
 

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 "Шаблон П"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47727  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Олег Іванович  
 

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 "Дебют"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47728  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Валерій Геннадійович  
 

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 "Шарада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47729  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драмарецький Олександр Григорович  
 

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 "Кварц"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47730  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драмарецький Олександр Григорович  
 

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 "Кварц Н01"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47731  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна  
 

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 "Програмно-технічний комплекс центру 
сертифікації ключів "Україна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмно-технічний комплекс центру сертифікації ключів "України" 
призначений для реалізації регламентних процедур та механізмів, 
пов'язаних з обслуговуванням посилених сертифікатів відкритих 
ключів коритувачів в акредитованому сертифікації ключів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47732  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

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, складений твір, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний комплект "Чарівний світ чисел "1 клас (Інтегрований 
навчальний посібник гармонійного розвитку дитини, альбом 
ілюстрацій, 2 DVD, CD)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47733  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

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, складений твір, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Начально-методичний комплект - Всесвіт - 1 клас (орієнтовані моделі 
уроків з предметів "Українська мова" та "Природознавство", та 
"Мультимедійний супровід уроків")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей комплект створено за новим державним стандартом початкової 
загальної освіти. Затверджено комісією МОН молоді і спорту. З цим 
комплектом педагоги початкової ланки зможуть проводити уроки з 
дітьми - першокласниками без стресу і перевтоми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47734  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зибін Станіслав Ігорович, Бондаренко Марія Ярославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій реклами "Открой доступ" ("Код")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47735  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стахорська Наталія Георгіївна  
 

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 "Лелека 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47736  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгополова Людмила Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Заушська шляхта з Ходаків у ХVI-ХХ сторіччі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47737  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артьомов Віталій Євгенійович  (Dynamics & Structures, Lab.)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BELINDA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"BELINDA" - спеціалізована комп'ютерна програма для моделювання, 
розрахунку та аналізу систем, що деформуються. 
У програмі реалізовані засоби математичного аналізу, тривимірного 
моделювання, розрахунку конструкцій методом скінчених елементів. 
Область застосування програми проекстування будівельних 
конструкцій, будівель і споруд у промисловому, цивільному, 
транспортному будівництві.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47738  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиян Анатолій Антонович, Нікіфорова Лілія Олександрівна, 
Костішин Сергій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Структуризатор бази даних згідно цільової 
функції (СБД ЦФ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Структуризатор бази даних згідно цільової 
функції (СБД ЦФ)" є програмним засобом, який забезпечує 
систематизацію функціональних параметрів інформаційного простору 
згідно визначеної задачі і мети. Програма забезпечує завантаження 
переліку компонент інформаційного простору і, після формулювання 
назви і мети задачі, їх систематизаці.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47739  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсунська Оксана 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)  Книга "ПОДОЛОГИЯ - обучение по немецким технологиям" 
("ПОДОЛОГИЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "ПОДОЛОГИЯ - обучение по немецким технологиям", в 
кольоровій поліграфії. Автор: Корсунска Оксана Володимирівна - 
практикуючий подолог в Германии (Гамбург). 
В книзі будуть розкриті актуальні теми: захворювання нігтів, мозолі,  
захист,  ортози,  зкобки,  деформациї стоп (мала ортопедія).   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47740  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобзін Андрій 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)  Стаття "Волинь. Антологія 3. Гуни. Булгари. Болгари."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття є третьою частиною антології Волині. Описана прабатьківщина 
народів: гунів, булгар, болгар. Дана основна етнологічна оцінка болгар 
на початок 9 сторіччя.Раніше вважалось, що гуни прийшли з Азії, а 
прабатьківщина болгар - район між рікою Волга і горами Урал. Стаття 
доводить:: 1- прабатьківщина гунів це район ріки Ками і Уральських 
гір, звідки гуни рухались в бік Китаю і Європи, 2- гуни це переважно 
угорську племена, 3-прабатьківщина болгар на річці Південий Буг, 
Україна, 4- булгари в районі ріки ками прийшли з ріки Південний Буг, 
5- назва "болгар" походить від білих гір ріки Буг, 6- назва "булгар" 
утворилась від назви "болгар", 7- болгари це слов'янський народ, якій 
на початку 9 сторіччя був частиною Антів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47741  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 

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 "Системна генетична спіральна інформаційна модель 
[Калюжного В.В.] мегамасива безперервного потоку неструктурованих 
текстів публікацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація  

Моедль наочно показує у хронологічній послідовності розподіл 
публікацій по роках будь-якої інформаційної системи, присвяченої 
певній галузі знань та відображає життєвий цикл будь-якого науково-
технічного напряму через кількість публікацій. Може бути 
використана у якості навчального, дедактного матеріалу, призначеного 
для побудови інформаційних систем з використанням безперервного 
потоку неструктурованих текстів публікацій з метою вивчення 
тенденцій та перспектив розвитку досліджуваних різних напрямів 
науки і техніки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47742  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Валерій Вілінович  
 

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 "Тетраедальна системна об'ємна модель [Калюжного В.В.] 
джерела інформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Універсальна модель будь-якого джерела інформації відноситься до 
навчальних дидактичних матеріалів і призначена для визначення 
іноваційного потенціалу та інвестиційної привабливості поданої 
інформації з метою вивчення тенденцій та перспектив розвитку 
досліджуваних різних напрямів науки і техніки. Модель також 
дозволяє оцінити повноту джерела інформації, а сукупність таких 
моделей, що відображає певну технічну систему, дозволяє встановити 
зв'язок між джерелами інформації та оцінити стан і перспективи 
розвитку певної галузі знань.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47743  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Валентина Дмитрівна, Єрмакова Наталія Олександрівна 
(Єрмакова-Черченко)  

 

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 для вчителів та студентів денної, 
заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 6.040203 
Фізика "Методика проведення навчальної практики з фізики в 
загальноосвітніх навчальних закладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Навчально-методичний посібник для вчителів та студентів денної, 
заочної та екстернатної форми навчання напряму підготовки 6.040203 
Фізика.Даний посібник призначкений для надання допомоги вчителям 
у виборі таких форм організації та завдань для навчальної практики з 
фізики, котрі б дали можливість залучити учнів до таких видів 
діяльності, які б були спрямованої на підсилення практичної, 
прикладної та особистісно-орієнтованої значущості предмету, 
удосконалення практичних навичок школярів, але й сприяли 
формуванню в них предметних компетентностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47744  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Владислав 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 "Єдиний розрахунковий центр" ("ЄРЦ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Єдиний розрахунковий центр" призначена 
для забезпечення основних потреб житлово-комунальних підприємств 
міста, банків і населення в здійсненні розрахунків за комунальні тв 
інші послуги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47745  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаблій Олег Миколайович, Пулька Чеслав Вікторович, Цимбалюк 
Любов Іванівна, базар Мар'ян Степанович, Король Олег Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Моделювання питомої потужності теплових джерел в 
індукційних нагрівальних приладах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено математичну модельпоширення електромагнітного поля в 
теплообміннику. На основі цієї моделі, а також з використанням закону 
Джоуля-Ленца, отримано вирази які дають можливість визначити 
питому потужність теплових джерел в кожній зоні теплообмінника, в 
залежності віт координат. Модель враховує як геометричнв розміри 
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пристрою, так і фізичні та електротехнічні властивості матеріалу з 
якого виготовлено теплообмінник, а також теплоносій.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47746  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Микола Панасович  
 

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 "Синхронізації по GPS користувальницьких 
програм та часу персонального комп'ютера під управлінням ОС 
Windows" ("SYNNAO")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма "SYNNAO" створена як додаткова складова частина 
відкритого програмного забезпечення - програми TSIPDemo 
(http://www.trimble.com), яка призначена для прийому щосекундних 
повідомлень GPS приймача Resolution-T про поточний час, про 
координати об'єкта та інше, які синхронні з моментом видачі 
приймачем  щосекундних імпульсів точного часу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47747  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крючковський Віталій Федорович  
 

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 "Обробка файлів МРС та підготовка списку 
спостережень для телескопів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт "Обробка файлів МРС та підготовка списку 
спостережень для телескопів" складається з трьох програм й служить 
для отримання інформації про попередні спостереження того чи іншого 
астероїда з файлів МРС по заданим умовам й ефемерид астероїдів для 
подальшого аналізу цих даних.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47748  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2013  
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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 крос-ідентифікації та пошуку 
систем з невидимими супутниками" ("peto")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма крос-ідентифікації та пошуку систем з невидимими 
супутниками "peto" служить, в першу чергу, для здійснення крос-
ідентифікації зірок з початкового масиву даних спостережень на 
телескопі АМК в інших каталогах і списках, а також аналізує 
результати  ідентифікації і виявляє об'єкти binaries, тобто подвійні і 
кратні системи з невидимими супутниками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47749  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Костянтин Степанович, Ракша Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка зображень ювелірних 
зображень" ("Збірка ескізів ювелірних зображень")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47750  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лосинська Сіяна Мурадівна  
 

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 драматичного твору "Мюзикл "Когда-то в Одессе... или 
Сонька - золотая ручка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47751  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лосинський Ігор Григорович, Гельман Ян Любертович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лібрето мюзиклу "Хаджибей или Любовь к трём тысячам 
апельсинов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47752  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дарський Олексій Михайлович, Денисенко Володимир 
Володимирович, Анамайнович Юрій Олегович, Міщенко Олександра 
Сергіївна, Лук’яненко Андрій Станіславович  

 
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 "Система подання заявок 
попередньої реєстрації Програмного комплексу "Електронна черга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс призначений для забезпечення можливості подання заявок 
попередньої реєстрації на прийом за допомогою мережі Інтернет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47753  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дарський Олексій Михайлович, Денисенко Володимир 
Володимирович, Костюченко Андрій Олександрович, Міщенко 
Олександра Сергіївна, Лук’яненко Андрій Станіславович  

 

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 "Автоматизована система 
формування та управління чергами Програмного комплексу 
"Електронна черга"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс призначений для автоматизації процесу формування 
окремих черг прийому громадян, шляхом формування кожної черги за 
принципом поєднання живої підчерги, пільгової підчерги та підчерги 
за попередньою реєстрацією.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47754  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ізраілєв Оскар Самуїлович, Джин Гарду (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)  Рок-опера "ИОВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рок-опера для симфонічного оркестру, рок-ансамблю, змішаного 
чоловічого хору та солістів за мотивами Біблейської книги "ИОВ".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47755  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярославська Маріанна-Елізабет Геннадіївна, Ярославська Розалія-
Софі Геннадіївна  

 

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 "Ми дорослі діти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47756  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукашевич Артем Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Структура подачи информации для составления 
учебных пособий по подготовке к сессионным экзаменам и зачетам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описана типова структура подання інформації, яка дозволяє 
створювати посібники з підготовки студентів до іспитів/заліків з 
використанням найсвіжішої інформації.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47757  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воловик Олексій Валерійович (Alexey Green), Ефрємова Каріна 
Ярославівна  

 

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)  Відеокліп "Karizza - Путешествие"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47758  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

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 "What it's like to be me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47759  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

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 "Stupid (Someone that l hate)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47760  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

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 "Call me baby"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47761  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 
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  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Heart breaks easily"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47762  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

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 "I wanna be loved by you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47763  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Олена Миколаївна, Сінельникова Марина Анатоліївна, 
Безпалько Юлія Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Кинетика органических реакций. Кинетика сложных 
реакций. Лабораторный практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У лаболаторному практикумі надано опис лаболаторних робіт, в яких 
представлені теоретичні та експериментальні частини, питання для 
самопідготовки, опис установок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47764  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецов Дмитро Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система оцінки та апаратної модернізації 
ПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дозволяє користувачеві  у вигляді програми для настільного ПК, а 
також бази даних комплектуючих та бази даних сумісності, проводити 
як комплексний аналіз ПК так і аналіз властивостей окремих його 
комплектуючих. В процесі перевірки комплектуючі ПК отримують 
оцінку в залежності від наданих ресурсів та сумісності з іншими 
компонентами.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47765  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярутін Костянтин Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

280 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "База підприємств з ГЕО локацією та 
рейтингом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База підприємств у вигляді онлайн сайту або програми для настільного 
ПК або смартфону, дозволяє користувачу шукати потрібні 
підприємства за ключовими словами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47766  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко 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 "Об'єктно-орієнтований Асемблер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізація не ротребує попередньої компіляції в звичайний Асемблер. 
При цьому використовується нотація, орієнтована на стадартну 
нотацію ООП.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47767  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курса Павло 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 "Сервіс - онлайн опитувань"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє отримувати більш якісний зворотній зв'язок з 
користувачами онлайн сайтів. Сервіс дозволяє додавати опитування на 
сайт, а також надає АРІ в тому числі й для виведення даних 
опитування в адміністраторській панелі сайту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47768  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курса Павло Миколайович  
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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 "Гра на iPhone Колекціонер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра пропонує користувачам збирати різні предмети. Збір предмета 
відбувається наведенням камери приладу на предмет та розпізнавання 
його грою. При успішному розпізнаванні на екрані приладу 
відобразиться ефект.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47769  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фролов Юрій 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 "Управління та реєстрація сигналу з 9-
канального кардіомагнітного сканеру" ("МКГ9")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є комп'ютерною програмою для реєстрації сигналу 9-канального 
кардіомагнітного сканеру, контролю якості сигналу у реальному часі 
та його попередньої обробки, налаштування кардіомагнітного сканеру 
та позиціонування пацієнта під час реєстрації сигналу. У програмі 
застосовують нерекурентні нелінійні фільтри високих та низьких 
частот та протокол обміну даними  через інтерфейс USB.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47770  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Аліса Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму "Зо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей фільм про експресивну 38-річну Зо, в минулому професійну 
футболістку, що тепер миє машини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47771  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоселецький Ігор Миколайович, Стародубов 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 "Аналітико-статистичний комплекс 
"Бюлетень авто-товарознавця 2010"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47772  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоселецький Ігор Миколайович, Стародубов 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 "Монітор статистики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47773  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоселецький Ігор Миколайович, Стародубов 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 "Таблиця коригувань"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47774  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новоселецький Ігор Миколайович, Стародубов 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 "Обробка статистики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47775  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрій Олександр Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книжка "Щоденник Блазня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Четверта збірка віршів Олександра Зубрія - роздуми як про красу 
людського буття, так і його хвороби - вже традиційно просочена 
гумором та іронією. Вони дозволяють автору досить чітко проявляти 
своє ставлення до певних явищ світу, що довкола.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47776  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Анна 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)  Бізнес-проект "Проект по выходу на рынок Украины и мира с 
продуктами интерактивной дополненной реальности" ("A-Reality")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47777  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іолкін Ярослав Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ В УКРАЇНІ ТА 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дослідженні проводиться порівняльно-правовий аналіз правової 
охрони торговельних марок в Україні та Європейському Союзі. 
Пріорітетами представленого дослідження є висвітлення особливостей 
правової охорони торговельних марок та особливостей їх 
функціонування в Україні, так і на європейському ринку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47778  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кольгофер Оксана Вікторівна  
 

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 "Герб сім'ї Кольгофер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На малюнку в золотистому, червоному і синьому кольорах відображено 
характерні для гербів символьні зображення: лев, ріг достатку, 
єдиноріг, корона, троянда, напис "Є в нас бог".    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47779  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Іванна Володимирівна (Richmond Child)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка книжок "Richmond Child Books"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Призначена для навчання дітей англійської мови та включає в себе 
книжки з віршами, історіями, розфарбовками та кіосками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47780  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Денис Сергійович, Шмалій Іван Андрійович, Доброріз Антон 
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 "Artificial Egoist"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47781  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєв Юрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Автомобільна "чорна скринька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про дії "чорної скриньки", що збирає інформацію про діючий стан 
наземного та водного засобів, що рухаються вздовж твердої або водної 
поверхні, для її збереження на декількох автономно діючих носіях 
інформації.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47782  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черній Олег Петрович, Бежнар Дмитро Васильович, Слобчинський 
Вячеслав Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмного забезпечення 
"Оголошення України. Категорія Авто та Нерухомість" ("КП "КПЗ 
"Оголошення України. Категорія Авто та Нерухомість")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розроблялась для забезпечення швидкого 
пошуку по великим базам оголошень категорії авто та нерухомості. 
Комп'ютерна програма розрахована на щоденне розміщення десятків 
тисяч оголошень та сотні тисяч фотографій до цих оголошень в мережі 
інтернет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47783  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхеєв В'ячеслав Яковлевич, Альохін Костянтин Васильович, 
Ломейко Володимир Григорович  

 

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 "Навчально-тренувальний комплекс для 
виконання вогневих завдань батареєю (взводом) 122мм гаубиць Д-30"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для проведення навчання з 
офіцерами-артелеристами, курсантами та студентами, які навчаються 
за програмами підготовки офіцерів-артелеристів в виконанні вогневих 
завдань, які передбачені  "Курсом підготовки артелерії", проведення 
тренувань, контрольних і залікових завдань.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47784  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

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, 
Бузіннік Віктор Нестерович, Канін Ігор Олександрович, Шмаков 
Сергій Петрович, Алєксєєв Владислав Євгенович  

 

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 "Кріплення металеве піддатливе аркове п'ятиланкове 
підвищеного перетину - КМП-А5.1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47785  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Наталія Петрівна, Єгоркіна Ольга Вікторівна, 
Василовський Віталій Вадимович  

 

Повне ім’я або 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 "Детский рассеянный склероз в вопросах и ответах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір написаний для людей, що в більшості своїй не мають 
медичної освіти, а саме для батьків та родичів хворих на розсіяний 
скдероз дітей. Матеріал подано в доступній формі запитань-відповідей, 
де висвітлені актуальні, найбільш хвилюючі питання щодо самого 
захворювання, його впливу на життя дитини в майбутньому, про 
повсякденні аспекти лікування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47786  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина Наталія Петрівна, Василовський Віталій Вадимович, 
Негреба Тетяна Валер'янівна, Левченко Ірина Леонідівна, Єгоркіна 
Ольга Вікторівна, Ткачова Тетяна Миколаївна, Черненко Максим 
Євгенович, Гапонов Іван 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)  Науковий твір "Нові підходи до клінічної діагностики різних типів 
перебігу розсіяного склерозу і їх диференційована терапія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Уперше лікування розсіяного склерозу неможливе без поглибленого 
клінічного вивчення особливостей демілінізуючого процесу в цілому з 
урахуванням гетерогенності і значного поліфорфізму різних форм, 
типів і варіантів його перебігу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47787  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Яна Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "A brand new start"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47788  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Яна Володимирівна, Федосова Світлана 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)  Пісня "Я вільна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47789  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Яна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Stronger"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47790  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Яна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Інша"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47791  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берг Денис Олегович, Рудківський Олег Михайлович, Степаненко 
Сергій Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Веб-програма "SOVTES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це комплексна система з автоматизації процесу організації та 
контролю перевезення вантажів автомобільним транспортом, яка 
функціонує у веб-середовищі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47792  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Лариса Станіславівна, Шевченко Юлія Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис наукового проекту "Корекційно-розвивальна спрямованість 
дошкільної освіти в умовах інтеграційно-інклюзивного підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект призначений для реалізації науково-методичного забезпечення, 
педагогічної практики студентів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47793  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук Жанна Василівна (Лілія Вєтрова)  
 

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, 
похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Інноваційні моделі підтримки процесів розвитку 
особистості обдарованої дитини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується модель модернизації позаурочного і позашкільного 
освітнього процесу з підтримки і розвитку творчої діяльності школярів 
загальноосвітніх закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47794  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградов Олег Всеволодович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Приключения маленького муравья Геши"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Казка для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Книга 
включає чотири казки, в яких розповідається про великі пригоди 
маленького мурашки, його друзів та інших мешканців лісу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47795  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградов Олег Всеволодович  
 
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)  Науково-фантастичний роман "24 h"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Цей роман можна було назвати науковою фантастикою, якби фантазія 
автора не будувалася на наукових законах, релігійних догмах, 
авторитетних висловлюваннях та очевидних фактах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47796  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дейнега Денис Миколайович, Дерпак Віталій 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)  Збірник пісень "Ти сумний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Ти сумний" (укр.), "Ты грустишь" (рус.), "Знай", "Жду тебя", 
"Отомщу", "Новогодняя".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47797  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дейнега Денис Миколайович, Дерпак Віталій 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)  Музичний альбом "An Two An"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Hey cat", "Party", "Wishing to stay", " Be your paradise", "Шейкер", 
"Спать", "Танцую", "Не хочу".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47798  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабанов Дмитро Володимирович, Мокшина Олена Валеріївна  
 
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)  Відеокліп "Город пустоты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47799  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махиня Роман Анатолійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація "Ефективність публічного управління органів державної 
влади в містах мегаполісах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47800  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапова Алла Вячеславівна (Ігор Незваний, Волжанка)  
 

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)  Книга "Азбука от Аллы" - маленькая энциклопедия для маленьких 
детей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47801  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобова Ольга Володимирівна  
 

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)  Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
"Музичне мистецтво"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до державного стандарту початкової 
загальної освіти, базової програми та авторської концепції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47802  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрік Едуард Юрійович  
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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 (пісня) "Come"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47803  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвін Петро Андрійович, Мазулін Олександр Владиленович  
 

Повне ім’я або 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 величин концентрації 
етилового спирту у відсотках за об’єктом та у відсотках за масою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведена таблиця буде в нагоді студентам фармацевтичних 
факультетів, провізорам-інтернам, слухачам курсів підвищення 
кваліфікації при вивчені розділів "Галенові і новогаленові препарати", 
"Неводні розчинники, спиртові розчині лікарських речовин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47804  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макухін Геннадій Феліксович  
 

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)  Ескізи "Шенілл"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено 113 ескізів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47805  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корж Юрій 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)  Комп’ютерна програма "Информационно-аналитическая система 
"LiveGlobalMoney" ("LGM")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для технічного забезпечення роботи програми 
лояльності та системи захисту від фальсифікованих товарів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47806  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цивільський Федір Миколайович, Передерій Віктор Івановіч, Серік 
Олександр 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 моніторингу педагогічного навантаження у 
ВНЗ орієнтована на непрофесійного користувача "АРМ Викладач"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47807  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Збаравська Леся Юріївна, Бойко Володимир Васильович, Слободян 
Сергій Борисович, Торчук Михайло Васильович, Паскаль 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 "Фізика. Навчально-методичний комплекс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для студентів напряму 6,100202 "Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва" на освітньо-кваліфікаційному рівні 
"Бакалавр". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47808  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбунов Микола Іванович, Ковтанець Максим Володимирович, 
Костюкевич Олександр Іванович, Кравченко Катерина Олександрівна, 
Просвірова Ольга 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 "Моделювання руху абразивного матеріалу в 
зазорі "сопло-поверхня колеса і рейки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У програмі реалізована імітаційна модель  руху абразивного матеріалу 
в зазорі "сопло-поверхня колеса і рейки", яка дозволяє встановити 
вплив параметрів подачі абразивного матеріалу на динаміку розподілу 
його по контакту колеса з рейкою протягом певного часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47809  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горловський В'ячеслав Захарович  
 

Повне ім’я або 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 телезірка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня створена для реаліті-шоу "Ти телезірка". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47810  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цивільський Федір Миколайович, Передерій Віктор Івановіч, 
Стасевич Ігор Юрієвич  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма обліку та моніторингу знань студентів 
"ЕКСПЕРТ-1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47811  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шамровський Дмитро 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)  Графічне зображення з включенням словосполучення "ONE 
UNIVERSAL SOLUTION"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зоровий образ твору складає графічне зображення з включенням 
словосполучення ONE UNIVERSAL SOLUTION, накресленого 
латиницею, прописними літерами жирного прямого брускового 
шрифту книжково-журнальної гарнітури, де всі літери, окрім 
початкової, розміщені на повздовжній частині тіла монолітного 
комбінованого гайкового ключа.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47812  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олаф Кёзу / Olaf Kozu  (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір філософсько-езотеричного характеру "Ответы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47813  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германчук Марина Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн логотипів мережі 
салонів-студій "Yaskrava Design"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47814  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Германчук Марина Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ексклюзивних виробів 
декору Марини Германчук"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47815  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсаков Володимир Олексійович  
 

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)  Рукопис твору "Русский язык (первый год обучения) для 
общеобразовательных учебных заведений с украинским языком 
обучения. 5 класс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник допоможе учням почати успішно опанувати російську мову. 
Вони отримують знання про її граматичну будову та правописні норми, 
а на матеріалі пізнавальних текстів навчаються розрізняти мовні 
явища і правильно використовувати слова в мовленні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47816  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Охота Галина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Літературне читання. Підручник для 3 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник допоможе учням набути навички правильного і свідомого 
читання. У підручнику вміщена добірка цікавих текстів та завдань до 
них. Це українські фольклорні тексти, художні тексти українських 
письменників, а також науково-художні тексти. У змісті розроблено 
наскрізні теми: усна народна творчість, Україна, українська мова, 
українські письменники - класики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47817  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Католик Володимир Григорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Легенда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47818  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спірідонов Сергій Олександрович  
 
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 "Концертні мелодії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47819  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Richmond Child (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Richmond Child Songs"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка призначена для навчання дітей англійської мови, та включає в 
себе дитячі пісні, записи віршів та музичні історії з використанням 
класичної музики та традиційного, переважно англійського фольклору, 
аранжованих автором.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47820  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліщитович Леонід Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Основи Геобіономіки (до статуту члена Природи), том 1" 
("Основи Геобіономіки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наука Геобіономіка пропонує нову модель і лементи кількісної теорії 
Природи, що дозволяють формувати сучасну людину вже не як 
завойовника або користувача Природи, а як найбільш розвинуту і 
відповідальну її частину.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47821  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

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)  Літературна повість "Життя з елементами містики!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47822  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любімова Поліна Олександрівна  
 

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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теория дипольных спиральных коммуникаций или 
дипольная модель формирования информационных взаимодействий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана монографія розкриває особливості протікання інформаційних 
процесів, спираючись на універсальні причини, що лежать в їх основі. 
В монографії описане застосування моделі спіральних дипольних 
процесів у сфері людських комунікацій, що дозволяє утворювати стійкі 
системи здатні до саморозвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47823  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могила Василій Васильович, Максимов Сергій Олексійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод дифференцированной диагностики при 
огнестрельных ранениях позвоночника и спинного мозга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод диференційованої діагностики при вогнепальних пораженнях 
хребта та спинного мозку використовується в нейрохірургії та може 
бути застосований для підвищення якості діагностики, необхідної для 
рішення про варіанти лікування (в тому числі і хірургічні).   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47824  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Землянов Сергій 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 психотерапевтического потенцирования и 
опосредования механотерапии на примере велотренажера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана методика заснована на анлізі сприйняття пацієнтами 
механотерапії та формуванні у них прихильності до занять.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47825  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимова Наталя Андріївна, Радченко Галина Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Лечебная физкультура "Правильная осанка - путь к 
здоровью"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання запропонованої лікувальної фізкультури для 
виправлення дефектів постави підвищує загальний життєвий тонус, 
покращує перебіг нервових процесів, активізує діяльність вісіх органів 
і систем організму, підвищує його захисні сили. Трофічна дія фізичних 
вправ дозволяє активізувати обмін речовин і місцеві процеси в м'язах 
тулуба.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47826  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саркісян Сергій Рафікович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Самая интересная, особенная, полезная, 
главная, важная, лучшая, деловая, любимая, необычная, актуальная 
книга" ("Самая книга")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з різних фактів, гіпотез, опитів, думок, ознак, 
порад, афоризмів, прислів'їв, приказок.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47827  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  СВЯТОСЛАВА (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору "Народна пісня "Через сад виноград"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47828  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельников Олександр Леонідович, Скрипка Леонід Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Конфигурация "Restaurant Retail Control" 
для системы 1С Предприятие 8.2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення роздрібної торгівлі та громадського 
харчування, забезпечених системою обліку продажів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47829  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мужичук Олексій Володимирович, Обруч Ігор Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ 
ВИНИКНЕННЯ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку ймовірності прихованого 
перебігу й прогнозування можливості виникнення раку щитоподібної 
залози у хворих з її доброякісною паталогією. Використання програми 
дасть можливість вчасно діагностувати неопластичний процес та в ряді 
випадків запобігати його виникненню.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47830  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєдишев Олег Петрович  
 

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт МЕЕТ-МЕ-FREE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47831  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

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 LOVE-BANNER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47832  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
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 ANTI-SCAM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47833  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт VASE-SANCE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47834  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

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-PRETTIES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47835  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Учитель Олександр Давидович, Ткаченко Григорій Іванович, Хижняк 
Вячеслав Якович, Мохнатий Олексій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Средства и системы автоматизации в горнометаллургическом 
комплексе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена типова структура централізованих та децентралізованих 
систем управління. Даний підхід до вибору структури та засобів 
системи з аналізом величин апаратних та методичних погрішностей. 
Представлена класифікація відказів і збоїв датчиків та методика їх 
контролю в РМВ. Дані багаточисленні приклади систем управління з 
аналізом величин погрішностей й ефективності їх роботи за 
результатами експлуатації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47836  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слишик Микола 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)  Літературно-письмовий твір "ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕТРЫ 
СИНЕЛЬНИКОВЩИНЫ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір складається з нарисів, статей, заміток з блокнота автора, 
документів. У творів багато історичних фактів, дат, цифр, прізвищ. 
Книга може зацікавити не тільки рядового читача, але і цілком стала б 
в нагоді як довідник для установ міста, сільських Рад, шкіл, бібліотек і 
музеїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47837  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Рудюк Олексій Сергійович, 
Медведев Віктор Степанович, Кривоносов Анатолій Іванович, 
Криволапов Олексій Єфремович, Стрюков Сергій Борисович, 
Дверницький Олександр Ігорович, Степанов Дмитро Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-технічний центр 
металургійної промисловості "Енергосталь" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Расчёт температурно-скоростных и 
энергосиловых параметров прокатки профилей на рельсобалочном 
стане"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для виконання розрахунку температурно-
швидкісних, енергосилових та технологічних параметрів прокатки 
сортових і фасонних профілів на рейкобалочному стані; дозволяє 
задавати параметри технології і обладнання та режими прокатки у 
двовалкових калібрах обтискних реверсивних клітях і нереверсивних 
клітях дуо та тріо.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47838  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сороколіт Віталій Іванович, Денис Анатолій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕЛВІС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система супутникового моніторингу "GPS 
TRACKER" ("GPS TRACKER")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Особливо ефективним є застосування програми на великих та середніх 
виробничих підприємствах, які мають значну кількість віддалено 
рухомих об'єктів, та потребують інтенсивного контролю за ними як в 
режимі звітів за певний період часу, так і в режимі on-line.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47839  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Сергій Вікторович, Шевченко Максим Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Автоматизоване робоче місце для обробки 
таємної інформації в державних органах влади України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47840  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнєва Лариса 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)  Збірка віршів "Любить значит жить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47841  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

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), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Гоп-стоп"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку віршів входять "Гоп-стоп" входять наступні вірші: "Гоп-
стоп", "Желаю", "Не покидай", "Подруга", "А где-то тьма, а где-то 
свет", "Сіймо радість".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47842  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 

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 "Оголені та квіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47843  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 
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 "Німфи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47844  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 
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 "Середземномор'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47845  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 

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 "Натюрморти і квіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47846  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 
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)  Серія картин "Атлантида"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47847  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 
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 "Відчуття краси"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47848  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
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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)  Картина "Крила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47849  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Оксана Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Всесвіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47850  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куц Андрій Володимирович, Цикановський Денис Ігоревич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Як козаки в Індії побували"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47851  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Тетяна Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музична збірка "LOVE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47852  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Юрій Ігорович, Мельник Олена Олегівна  
 

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-художній музичний фільм "Свобода всередині тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм - свого роду каталізатор внутрішнього діалогу в пошуках себе. 
Ми всі з народження наділені талантом, а творчість і творення - прояви 
вищої суті людини. Свобода знаходиться всередені кожного з нас, і 
завдання полягає лише в тому, щоб здобути її.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47853  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стьопін 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)  Літературний твір наукового характеру "Учебно-методическое 
пособие по курсу "Политология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47854  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баденкова Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Старослов'янська мова. Вступ. Фонетика". 
Методичні рекомендації та матеріали для студентів філологічних 
факультетів вищих навчальних закладів" ("Старослов'янська мова. 
Вступ. Фонетика")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації для ознайомлення судентів-філологів із першою 
писемною мовою слов'ян - старослов'янською мовою, опрацювання 
відомостей про звукову систему цієї мови, а також джерела розвитку 
слов'янських мов - праславянської мови.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47855  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баденкова Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Проблеми періодизації розвитку 
української мови". Методичні рекомендації та матеріали для студентів 
вищих навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації та матеріали до курсу сприяють вивченню 
основних етапів становлення й розвитку української мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47856  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луців Ольга Романівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Філософія / Philosophy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку філософських 
знань у світ, питання єдності онтологічного та антропологічного змісту 
філософського знання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47857  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайковський Ілля Анатолійович, Васильєв Валерій Евгенійович, 
Фролов Юрій Олександрович, Дордієнко Микола 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 "Реєстрація та аналіз малоканальних ЕКГ 
сигналів" ("Мультимода Кардіо1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір створено для реєстрації та багатостороннього аналізу 
малоканальних ЕКГ сигналів. Вона дає змогу реєструвати, 
накопичувати, зберігати обробляти та аналізувати електрокардіограму 
у одному, двох чи трьох електрокардіографічних відведеннях.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47858  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Володимир Вікторович, Божок Юлія Володимирівна, 
Бояринцев Євген Львович, Гельман Володимир Захарович, Гопченко 
Євген Дмитрович, Гриб Катерина Олександрівна, Гриб Олег 
Миколайович, Килимник Олександр Миколайович, Куза Антоніна 
Миколаївна, Лобода Наталія Степанівна, Пиліп'юк Віктор Вікторович, 
Пислиця Ігор Сергійович, Сербов Микола Георгійович, Терновий 
Петро Анатолійович, Тучковенко Оксана Аркадіївна, Тучковенко 
Юрій Степанович, Шекк Павло Володимирович, Яров Ярослав 
Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка гідроекологічного стану 
верхньої частини Хаджибейського лиману від с. Єгоровка до с. 
Алтестове та розробка рекомендацій по поліпшенню водного режиму та 
відновленню її біологічних ресурсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Результати досліджень, методики та моделі, наведені в роботі дають 
можливість здійснити заходи по відновленню та підтриманню 
екологічно-задовільного водно-сольового режиму верхньої частини 
Хаджибейського лиману шляхом упорядкування регулювання стоку 
річки Свинна та відновлення водообміну Лиману та штучної 
рибогосподарської водойми Регіонального дослідно-
експерементального комплексу (с. Паліївка).   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47859  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Володимир Вікторович, Бояринцев Євген Львович, Будкіна 
Ірина Євгенівна, Гопченко Євген Дмитрович, Гриб Катерина 
Олександрівна, Гриб Олег Миколайович, Захарова Тетяна Василівна, 
Килимник Олександр Миколайович, Лобода Наталія Степанівна, 
Сербов Микола Георгійович, Сіренко Антоніна Миколаївна, Терновий 
Петро Анатолійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Стан гідрографічної мережі річки 
Великий Куяльник в умовах водогосподарських перетворень на її 
водозбірному басейні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Результатами досліджень, методики та моделі, наведені в роботі дають 
можливість розробити заходи по відновленню та підтриманню 
екологічно задовільного водно-сольового режиму річки Великий 
Куяльник і Куяльницького лиману шляхом упорядкування 
перехоплення поверхневого стоку води на водозбірному басейні та 
здійснювати моніторинг гідроекологічного стану цих водойм для 
прогнозування його змін.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47860  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Володимир Вікторович, Бояринцев Євген Львович, Гопченко 
Євген Дмитрович, Гриб Олег Миколайович, Медведєва Юлія 
Сергіївна, Павленко Стелла Василівна, Сербов Микола Георгійович, 
Терновий Петро Анатолійович, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Водний баланс Хаджибейського 
лиману за різних умов його існування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Результати досліджень, методики та моделі, моделі наведені в роботі 
дають можливість розробити заходи по відновленню та підтриманню 
екологічного задовільного водно-сольового режиму Хаджибейського 
лиману шляхом упорядкування регулювання стоку з басейну водойми 
та водообміну лиману з морем по каналу "лиман - море".     
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47861  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Євген Анатолійович, Яцковська Римма Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний аграрний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Монітор навчального процесу АСУ-Деканат"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монітор призначений для здійснення контролю якості навчального 
процесу: поточний перегляд успішності, результати здачі сесій та 
відвідуваність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47862  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Євген Анатолійович, Яцковська Римма Олександрівна, 
Коваленко Олена Олексіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний аграрний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Редактор електронних книг "Корифей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Редактор призначений для створення електронних книг за допомогою 
WEB-браузера без використання спеціальних програм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47863  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Людмила Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринський діагноз"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку медсестринства у 
світі, діяльності професійних організацій медсестер. Розглядаються 
основні концептуальні медсестринські моделі та стандарти 
медсестринської діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47864  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурмас Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Біоенергетична хімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головною метою викладання курсу лекцій є формування вихідного 
рівня  знань студентів, необхідного для успішного вивчення подальших 
дисциплін , формування у студентів навичок хімічного мислення, 
уміння передбачити можливість взаємодії речовин та продукти їх 
хімічного перетворення, формування навичок проведення 
експериментальної роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47865  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козачок Соломія Степанівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Фізична та колоїдна хімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання з термодинаміки, хімічної 
кінетики, колігативних властивостей розчинів, фізико-хімії 
поверхневих явищ та властивостей дисперсних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47866  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Наталя Аврумівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в 
інфекційній клініці" / "Клиническое медсестринство в инфекционной 
клинике"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює особливості інфекційних хвороб, загальні 
принципи їх клінічної та лаболаторної діагностики. Розглянуто 
клінічну характеристику, лаболаторну діагностику, лікування та 
профілактику окремих інфекційних хвороб - грипу та інших ГРВІ, 
дифтерії, менінгококової інфекції, вірусних гепатитів, ВІЛ-
інфекцій/СНІДу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47867  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєва Наталя Аврумівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Епідеміологія" / 
"Эпидемиология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні епідеміологічні поняття, загальні 
характеристики епідеміологічного процесу і спеціальну епідеміологію 
приосновних інформаційних хворобах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47868  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завіднюк Наталія Григорівна, Качор Василь Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в 
інфекційній клініці" / "Clinical nursing in infectious Diseases clinic"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює особливості інфекційних хвороб, загальні 
принципи їх клінічної та лаболаторної діагностики. Розглянуто 
клінічну характеристику, лаболаторну діагностику, лікування та 
профілактику окремих інфекційних хвороб - грипу та інших ГРВІ, 
дифтерії, менінгококової інфекції, вірусних гепатитів, ВІЛ-
інфекцій/СНІДу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47869  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ничик Наталя Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в 
інфекційній клініці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює особливості інфекційних хвороб, загальні 
принципи їх клінічної та лаболаторної діагностики. Розглянуто 
клінічну характеристику, лаболаторну діагностику, лікування та 
профілактику окремих інфекційних хвороб - грипу та інших ГРВІ, 
дифтерії, менінгококової інфекції, вірусних гепатитів, ВІЛ-
інфекцій/СНІДу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47870  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ничик Наталя Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Епідеміологія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні епідеміологічні поняття, загальні 
характеристики епідемічного процесу і спеціальну епідеміологію при 
основних інфекційних хворобах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47871  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 
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)  Пісня "Ты весь мой мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47872  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 
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)  Пісня "Lilu"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47873  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 
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)  Пісня "Матрица"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47874  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

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)  Пісня "РНР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47875  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Володимир Васильович, Темніханов Юрій Джавдатович  
 
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 "Хвороби риб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглядаються інфекційні та незаразні хвороби риб, що 
мешкають у водоймах України та інших країн.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47876  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних веб-серверу Програмного комплексу "Електронна черга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для збереження даних, отриманих у процесі та в 
результаті роботи комплексу комп'ютерних програм "Система подання 
заявок попередньої реєстрації Програмного комплексу "Електронна 
черга".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47877  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дарський Олексій Михайлович, Денисенко Володимир 
Володимирович, Костюченко Андрій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних головного серверу Програмного комплексу "Електронна 
черга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для збереження даних, отриманих у процесі та в 
результаті роботи комплексу комп'ютерних програм "Автоматизована 
система формування та управління чергами Програмного комплексу 
"Електронна черга".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47878  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобрин Іван 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 "Тримайся за мрію"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47879  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Легкоконець Ольга Валеріївна, 
Донченко Сергій Леонідович, Ткач Вікторія Борисівна, Суліма 
Станіслав Богданович, Волошин Андрій Григорович, Чепульська 
Олена Володимирівна  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія щодо накопичення 
та опрацювання інформації про проведення оцінки об'єктів оренди 
комунальної власності територіальної громади м. Києва" ("ІТ 
"Оцінка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ІТ "Оцінка" створена для забезпечення 
ефективного управління майном територіальної громади м. Києва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47880  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Олійник Людмила Леонідівна, 
Шмельов Павло Геннадійович, Цикалюк Мар'яна Вікторівна, 
Павленко Ігор Іванович, Любарець Максим Сергійович, Меліхова 
Ольга Олексіївна  

 

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 формування 
програм капітальних вкладень м. Києва і моніторингу їх виконання" 
("ІКТ "Будівельний комплекс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ІКТ "Будівельний комплекс" створена для 
забезпечення механізму управління фінансуванням капітального 
будівництва в м. Києві, систематизації комплексу питань, пов'язаних з 
формуванням Програми капітальних вкладень та її виконанням по 
місту в цілому, в розрізі районів, галузей, джерел фінансування та 
розпорядників коштів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47881  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Легкоконець Ольга Валеріївна, 
Шмельов Павло Геннадійович, Дороговцева Лілія Миколаївна, 
Герзанич Євгеній Михайлович, 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 система контролю 
надходження орендної плати за використання нежитлового фонду 
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комунальної власності територіальної громади м. Києва" ("ІС 
"Контроль орендної плати")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ІС "Контроль орендної плати" створена з 
метою удосконалення організаційно-технологічних процесів 
управління комунальним майном. В рамках проекту впроваджена 
автоматизована система контролю отримання та перерахування 
коштів до бюджету м. Києва за оренду комунального майна 
територіальної громади м. Києва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47882  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадрак Станіслав 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 "Лететь высоко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47883  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Залогін Олександр Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний навчальний заклад "Мелітопольський професійний ліцей 
залізничного транспорту" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Тепловоз 2 ТЭ 116"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладені основні відомості з призначення, 
будови і роботи вузлів і агрегатів тепловоза. Розглянуті несправності 
деталей і методи їх ремонту. Використані відеоматеріали з багатьох 
технологічних процесів відновлення працездатності вузлів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47884  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стьопін Володимир Олексійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Учебно-методическое 
пособие по курсу "Философия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить в собі конспект лекцій за темами нормативного курсу 
філософії. Плани семінарських занять за цими ж темами, включаючи 
питання для самоконтролю, дискусій та роздумів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47885  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троїцька Тамара Серафимівна, Фалько Наталя Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації до складання 
діагностики оцінювання успішності студентів спеціальності 
"Практична психологія" за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
"спеціаліст"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях представлений грунтовий аналіз та 
визначені основні напрями складання діагностики оцінювання 
успішності студентів спеціальності "Практична психологія" за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47886  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

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 учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "English Elementary for Infants Yellow (Book 2)" ("Book 2")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47887  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

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 учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Princess Rosita Story book"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47888  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клітовченко Олексій Ігорович (Олексій Світланко)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Intro Light pro X-Ray Screeners Simulator" 
("Intro Light Pro")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47889  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харламова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Діловий етикет для школи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга цікава всім учасникам навчально-виховного процесу та 
широкому колу читачів. Статті містять спеціальні знання з основ, 
норм, поведінки, моральної культури, естетики, етикету, кодексу 
поведінки сучасної ділової людини.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47890  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губський Сергій Олександрович, Окунь 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 "Розрахунок металоконструкцій мостового 
крана" ("Crane")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена до розрахунку мостових двобалкових кранів за 
граничними станами. Програма організована як об'єктно-орієнтована 
база даних.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47891  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тартаковський Едуард Давидович, Крашенінін Олександр Семенович, 
Матвієнко Сергій Андрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Визначення оптимальних параметрів системи 
утримання локомотивів в після нормативний термін їх експлуатації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі викладено принцип розробки системи утримання тягового 
рухомого складу в понаднормативний період його експлуатації на 
підставі аналізу різних варіантів організації технічного обслуговування 
та поточних ремонтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47892  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беро Михайло Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Православная психотерапия"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

326 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47893  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беро Михайло Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Психотерапевтическая коррекция невротических 
расстройств у детей. Психотерапевтический театр"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47894  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беро Михайло Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Система групової інтенсивної стаціонарної 
психотерапії для постраждалих внаслідок техногенних аварій та 
катастроф (на прикладі УЛНА на ЧАЕС) при мультидисциплінарному 
підході (психіатр-психотерапевт-практичний психолог) - 
"Героїкотерапія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47895  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобзарєв Олександр Володимирович, Помазан Денис 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 "RegulTerminal 4.8"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47896  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мілов Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Одеса. Моя любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47897  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонова Валерія Олександрівна  
 

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)  Роман-фентезі "Полет Феникса. Нереальность - только начало..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47898  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусов В’ячеслав Володимирович, Бондаренко Віталій Іванович, 
Кондратенко Віталій Михайлович, Недопьокін Федір Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Електронний підручник. Математичне 
моделювання гідродинамічних та теплообмінних процесів у сталевих 
зливках"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У підручнику викладено математичний аналіз процесів гідродинаміки і 
теплообміну при формуванні злитків різної конструкції. З 
використанням сучасних методів математичного аналізу та 
комп’ютерних технологій проведено аналіз впливу на затвердіння 
виливки параметрів внутрішнього холодильника і зовнішнього впливу 
на усталені процеси кристалізації сплаву.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47899  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобзарєв Олександр Володимирович, Помазан Денис 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 "FlamingoBilling 2.1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма, вживана на видаленому сервері, призначена для обліку і 
обробки даних про платежі, технічний стан ПТКС, статистичні дані і 
так далі, а також для передачі результатів оброблених даних стороннім 
одержувачам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47900  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котляр Дмитро Олександрович, Просніцький Володимир Григорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комплект креслень до проекту реконструкції корпусу вентилятора 
АР-42/18"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47901  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєва Тетяна Павлівна, Венгер Олена Петрівна, Несторович Ярослав 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Психічне здоров'я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання концепції та критеріїв психічного 
здоров'я, його залежність від впливу соціально-економічних, 
природних і психологічних чинників, а також способу життя. 
Розглядаються основні методи індивідуальної та колективної 
психогігієни і психопрофілактики з усіма її формами запобігання 
несприятливого впливу природних і антропогенних чинників 
діяльності людини та способами психічної саморегуляції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47902  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спиридонов Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Повышение эффективности подготовки специалистов 
экономических специальностей на основе использования 
промышленных систем управления предприятием"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Спиридонов В.Н. Повышение эффективности 
подготовки специалистов экономических специальностей на основе 
использования промышленных систем управления предприятием: 
Монография. - Днепропетровськ: ДГФА, 2011.-172с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47903  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рядно Олександр Андрійович, Шерстенников Юрій Всеволодович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Математичне моделювання підприємницької 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рядко О.А, Шерстенков Ю.В. Математичне 
моделювання підприємницької діяльності: навчальний посібник для 
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студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей - 
Дніпропетровськ: ДДФА, 2011-352с. 

 

 

Анотація   

У навчальному посібнику викладено процедуру вибору оптимальних 
варіантів виробничої програми підприємства на етапі стратегічного 
управління виробничо-фінансовою діяльностю. Особливе значення 
приділено дослідженню моделей управління фірмою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47904  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комарова Катерина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організаційна культура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Комарова К.В. Організаційна культура: навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів/ К.В. Комарова.- 
Дніпропетровськ, ДДФАЮ, 2011-166с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються проблеми організаційної 
культури, які є фактором конкурентної переваги і посідають 
центральне місце в теорії та практиці управління діяльністю сучасних 
організацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47905  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капітон Володимир Павлович, Капітон Ольга Вікторівна, Федюк 
Ольга Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Український етнос в контексті сучасних цивілізаційних 
процесів (філософський аналіз)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Капітон В.П., Капітон О.В., Федюк В.Ю. Український 
етнос у контексті сучасних цивілізаційних процесів (філосовський 
аналіз): монографія/ за заг. ред. д. філос. н. В.П. Капітона.- 
Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін.акад., 2012-304с. 
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Анотація   

У монографії розглянуто Україну у тьох вимірах: етнічному, 
цивілізаційному та глобалізаційному. Призначена для вчених і 
студентів, а також всіх, кого цікавлять проблеми, підняті у монографії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47906  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Анатолій Григорович, Бикова Адель Леонідівна, 
Бондаревська Ксенія Валентинівна, Волкова Наталія Вікторівна, 
Гальцева Тетяна Олексіївна, Гірман Алла Павлівна, Коренюк Петро 
Іванович, Крулько Євгенія Леонідівна, Лобза Алла В’ячеславівна, 
Лютий Юрій Михайлович, Мороз Тетяна Володимирівна, Пятенко 
Денис Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-наочний посібник "Економіка праці і соціально-трудові 
відносини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Економіка праці і соціально-трудові відносини: 
навчально наочний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
/ за наук. ред. д.е.н. А.Г. Бабенка. - Дніпропетровськ: Дніпропетровська 
державна фінансова академія, 2011.-268с. 

 

Анотація   

Посібник включає 30 розділів, що розкривають навчальний матеріал у 
вигляді структурно-логічних схем та рисунків. У кінці кожного розділу 
містяться питання для самоконтролю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47907  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Анатолій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-наочний посібник "Нормування праці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабенко А.Г. Нормування праці: навчально-наочний 
посібник.- Дніпропетровськ: Дніпропетровська  державна фінансова 
академія, 2012-145с. 

 

Анотація   

Метою посібника є допомога студентам глибше зрозуміти сутність 
основних теоретичних та методичних засад нормування, його значення 
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для досягнення кінцевої мети - економії витрат робочого часу на 
підприємстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47908  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капітон Володимир Павлович, Бескаравайний Станіслав Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Философия техники"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бескаравайний С.С., Капитон В.П. Философия 
техники: монографія. - Дніпропетровськ: ДГФА, 2011.-302с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47909  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корягіна Тетяна Вікторівна, Табінський Віктор Антонович, 
Козелецький Петро Семенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Державне регулювання розвитку корпоративного 
сектору в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Корягіна Т.В., Табінський В.А., Козелецький П.С. 
Державне регулюванння розвитку корпоративного сектору в Україні: 
монографія. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2011.-168с. 

 

Анотація   

У монографії висвітлені підходи щодо державного регулювання 
корпоративного сектору, досліджено зарубіжний досвід; 
проаналізовано особливості державного регулювання корпоративного 
сектору України; визначено основні напрямки вдосконалення 
державного регульвання корпоративного сектору України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47910  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпурик Юрій 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Нужна голова!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47911  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Страхування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47912  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Євгеній Миколайович  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Економічний аналіз у схемах і таблицях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47913  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Тетяна Володимирівна  
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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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
монографії "Психологічні та педагогічні основи підготовки студентів 
економічних спеціальностей до інноваційної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47914  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зябліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Маркетингова товарна політика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47915  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зябліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Економіка підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47916  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Фінансовий та управлінський облік у банках"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47917  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомічов Володимир Іванович, Синявская Наталия Владимировна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Дитяча інтелектуальна розвиваюча 
настольна гра "Маги-Кубики-9" з ілюстраціями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47918  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
монографії "Теорія граничної корисності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47919  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Тетяна 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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Управління конкурентоспроможністю 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47920  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Міжнародне економічне право"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47921  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
курсу лекцій "Історія економіки та економічної думки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47922  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покорницька Олена 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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн обкладинки "Управління 
якістю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47923  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покорницька Олена 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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн обкладинки "Розвиток 
юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - 
Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47924  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покорницька Олена 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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Системи оброблення економічної інформації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47925  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покорницька Олена 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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Інформаційні системи у фінансах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47926  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покорницька Олена 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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Страховий менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47927  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покорницька Олена 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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Торгівля цінними паперами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47928  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Сергій Валентинович  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Історія економіки та економічної думки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47929  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
збірника міні-кейсів "Психологія та педагогіка. Задачі та практичні 
ситуації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47930  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Маркетинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47931  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Сергій Валентинович  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Ощадливе виробництво: концепція, 
інструменти, досвід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47932  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Фінанси підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47933  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Фінансовий менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47934  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Страхові послуги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47935  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Тетяна 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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Непараметричний аналіз в АПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47936  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колот Анатолій Михайлович, Грішнова Олена Антонівна, Петрова 
Ірина Леонідівна, Червінська Любов Петрівна, Гнибіденко Іван 
Федорович, Петюх Василь Миколайович, Кицак Тарас Григорович, 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

342 

Ільніцька Оксана Іванівна, Турчина Валентина Михайлівна, Данюк 
Василь Макарович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Робоча навчальна 
програма науки "Соціальна відповідальність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47937  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Юрій Анатолійович, Лук'яненко Любов Іванівна, Козак 
Вадим 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 наукового характеру "Типова програма 
з науки "Облік міжнародних операцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47938  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швиданенко Генефа Олександрівна, Павленко Ірина Анатоліївна, 
Петренко Людмила Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 
програма науки "Інноваційний розвиток"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47939  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфіменко Василь Іванович, Лук'яненко Любов Іванівна, Козак Вадим 
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 наукового характеру "Типова програма 
з науки "Облік в зарубіжних країнах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47940  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пепешин Олег Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Базова Схема Планів" ("БСП")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47941  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
підручника "Маркетингові дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47942  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забліцева Тетяна Михайлівна  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Фінанси страхових організацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47943  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Сергій Валентинович  
 

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  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Макроекономіка-2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47944  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пепешин Олег Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Базова Схема Ієрархії" ("БСІ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47945  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Усманов Тимур Ямильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Олимпиада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47946  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котлубай Олексій Михайлович, Котлубай Михайло Іванович, 
Кухарчик Валентина Георгіївна, Липинська Олена Андріївна, 
Ільченко Світлана Віталіївна, Познанська Інна Володимирівна, Редіна 
Євгенія Валентинівна, Камчатная Тамара Георгіївна, Богаченко 
Леонід Андрійович, Стельмашек Тетяна Станіславівна, Картишев 
Данило Володимирович, Халіновська Наталія Олександрівна, 
Шапошникова Ніна Андріївна, Москвиченко Ірина Михайлівна, 
Голубкова Ірина Анатоліївна, Нікулін Сергій Георгійович, Вороний 
В'ячеслав Іванович, Опанчук Богдан Олександрович, Мінаков Віталій 
Михайлович, Тостоган Володимир Георгійович, Дебель Сергій 
Іванович, Гоцуляк Олег Анатолійович, Круш Галина Георгіївна, Барок 
Ольга Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 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)  Літературний письмовий твір "Звіт з науково-дослідної роботи 
"Економічні чинники розвитку в Україні прогресивних транспортно-
технологічних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В результаті роботи сформовано нове уявлення про транспортно-
транзитний комплекс України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47947  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутенко Анатолій Іванович, Шлафман Наталія Леонідівна, Уманець 
Тетяна Василівна, Лазарєва Євгенія В'ячеславівна, Барабаш 
Олександр Олександрович, Сараєва Ірина Миколаївна, Стоянова 
Марина Миколаївна, Карпінська Ганна Володимирівна, Лукащук 
Василь Васильович, Носова Наталія Іванівна, Небога Тетяна 
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Василівна, Квач Ярослав Петрович, Сергієнко Людмила 
Костянтинівна, Коваль Віктор Васильович, Міхайленко Світлана 
Володимирівна, Хомутенко Віра Петрівна, Чуркіна Ірина Євгеніївна, 
Дарієнко Ольга Вікторівна (Лучакова), Павлова Ольга Сергіївна, 
Кочетков Володимир Вікторович, Курносова Анжела Валеріївна, 
Усатов Олександр Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 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)  Літературний письмовий твір "Звіт з науково-дослідної роботи 
"Стратегічні напрямки розвитку підприємницького сектора України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто основні проблеми розвитку підприємницької діяльності в 
Україні в сучасних умовах, запропоновано стратегічні напрямки 
розв'язання цих проблем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47948  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипов Володимир Миколайович, Моліна Олена Валентинівна, 
Горячук Валерій Федорович, Єрмакова Ольга Анатоліївна, 
Ворожейкін Олексій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 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)  Літературний письмовий твір "Звіт з науково-дослідної роботи 
"Формування конкурентоспроможної економіки регіону Українського 
Причорномор'я із урахуванням екзогенних та ендогенних факторів 
інноваційного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено типологію та методичний підхід до оцінки конкурентних 
переваг регіону Українського Причорномор'я; збагачено 
методологічний підхід до стратегічного планування розвитку регіону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47949  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозніков Сергій Іванович, Озеранський Володимир Сергійович, 
Ярцева Олена Ігорівна  
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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 "Діагностування компонентних структур"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для діагностування і аналізу компонентних 
структур, а також для спрощення процесу компонування схем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47950  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцула 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)  Літературний твір "Підготовка майбутніх учителів до організації 
дозвілля школярів: Монографія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47951  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабовський Юрій Антонович, Скалій Олександр В'ячеславович, 
Скалій Тетяна 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)  Навчальний посібник "Спортивний туризм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47952  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарев Олексій Борисович, Югов Анатолій 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 "Вычислительный комплекс "Размерный 
анализ стержневых конструкций" ("ВК РАСК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пакет прикладних програм, призначений для моделювання 
замикальних величин тобто визначення похибок збирання 
стержньових металевих конструкцій під час їх зведення стохастичним 
методом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47953  
 

Дата реєстрації авторського права  20.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Починок Микола Терентійович  
 

Повне ім’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 "Тайны исчезающего мира"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розкрито тайну походження Сонячної системи. Методом 
акселерації живих речовин на Землі виявилось декілька форм життя. 
На десятій планеті еволюція походження видів попередила такий 
процес на землі. Розкрито таємницю спадкоємства пола в нащадках.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47954  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амоша Олександр Григорович, Баранчиков Валерій Володимирович, 
Жмурин Вадим Олександрович  

 

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)  Історичний роман "Тайна шестого континента"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47955  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецький Анатолій Якович, Кандиба Роман Юрійович  
 

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 "Матричний протокол передачі ключів 
шифрування по відкритих каналах зв'язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47956  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синєглазов Віктор Михайлович, Апенько Наталія Вікторівна  
 

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 "BLIK"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання розповсюдження в різних 
режимах процесу розповсюдження світових променів від моменту їх 
випускання джерелом до взаємодії з об'єктом на поверхні з метою 
підвищення достовірності візуалізації віртуальних сцен у тренажерних 
комплексів літальних апаратів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47957  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якушенко Олександр Сергійович, Корольов Петро Васильович, 
Мільцов Володимир Євгенійович, Власенко Павліна Олександрівна, 
Охмакевич Валерій Миколайович, Корольов Володимир Петрович  

 

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 "PDO" 
автоматизованої системи для планово-диспетчерської служби 
авіакомпанії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Автоматизована система призначена для автоматизації виконання 
основних функцій планово-диспетчерської служби авіакомпанії.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47958  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевський Едуард Олександрович, Кондратюк Марина Василівна  
 

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 " Моделювання способу визначення кутової 
орієнтації об’єкту по сигналах GNSS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для моделювання обчислювального процесу визначення 
кутової орієнтації об’єкту по сигналах GNSS. Дозволяє ознайомитись з 
формалізацією алгоритмів і провести статестичні дослідження впливу 
різних факторів на точність визначення кутів орієнтації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47959  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломенцев Олександр Васильович, Заліський Максим Юрійович, 
Асанов Марлен Мустафайович  

 

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 "Послідовне оцінювання параметру зсуву 
рівномірно розподіленої випадкової величини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47960  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Space Garden" ("Космический сад")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47961  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Соберёмся друзья, черновчане!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47962  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярев Олександр Вікторович, Кушнарьов Олександр Павлович, 
Бондар Михайло Анатолійович, Шевцов Євгеній Іванович, Сіренко 
Володимир Миколайович, Федоров Віктор Михайлович, Давиденко 
Сергій Олександрович  

 
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  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Комплект конструкторской документации "Основная 
конструкция первой ступени ракеты-носителя "Таурус-II"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Містить з’єднані між собою паливні баки, хвостовий відсік. На відсіку 
встановлені магістралі живлення двигуна, приводи та кабельна мережа 
системи управління та вимірювань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47963  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярев Олександр Вікторович, Кушнарьов Олександр Павлович, 
Бондар Михайло Анатолійович, Шевцов Євгеній Іванович, Сіренко 
Володимир Миколайович, Федоров Віктор Михайлович, Давиденко 
Сергій Олександрович  
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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  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення  "Комплект конструкторской документации "Отсек 
удержания РН "Таурус-II"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Відсік утримування призначений для утримування повністю 
заправленої ракети космічного призначення на пусковому столі за 
штатної ситуації.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47964  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скригонюк Микола 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)  Науковий твір "Проблемні аспекти криміналістичної тактики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47965  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаринник Василь Іванович, Татаров Олег Юрійович, Цуцкірідзе 
Максим Сергійович, Чернявський Сергій Сергійович, Почтовий 
Максим Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міністерство внутрішніх справ України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка наукових творів "Електронне видання Головного слідчого 
управління Міністерства внутрішніх справ України "Слідча 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою збірки наукових творів є систематизація науково-практичних 
рекомендацій щодо найбільш оптимального застосування 
кримінального процесуального законодавства під час здійснення 
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досудового розслідування, а також можливість одержання цих 
матеріалів працівниками органів досудового розслідування та інших 
підрозділів органів внутрішніх справ у доступній формі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47966  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климкевич Світлана Титівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документально-художній твір "2012 год - долгожданная веха на Пути"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Готує людину до прийняття енергії Любові Творця Батька-Матері, 
знайомить Людину з Планом Творця по розвитку свідомості людини у 
Новому Сторіччі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47967  
 

Дата реєстрації авторського права  21.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурмістров Олександр Юрійович (Поэтому - поэт! ), Кочін Андрій 
Федорович, Литвяк Михайло Євгенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "... Во вселенной - тесно!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47968  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіраков Олексій Михайлович, Орлова Віра Дмитрівна, Орлов Олег 
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)  Твір наукового характеру "Уніфікована профспілкова система 
створення та обробки інформації в електронному вигляді"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47969  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаров Олексій Миколайович, Назарова Тамара Максимівна, 
Литвин Петро Мар'янович, Стадник Олександр Анатолійович, 
Гоменюк Юрій Вікторович, Русавський Андрій Вадимович, Васін 
Андрій Володимирович, Лисенко Володимир Сергійович, Локшин 
Михайло Маркович  

 

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 "Carbon-Rich Nanostructured a-SiC for Cold  Emitters"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено емісійні характеристики нового наноструктурованого 
матеріалу - збагаченого вуглецем аморфного карбіду кремнію а-SiC на 
кремнієвій підкладці. Фактор підсилення емісії електронів з 
нанорозмірних графітоподібних вуглецевих кластерів по полю може 
сягати 1000 з щільністю току близько 1mA/см кв. і ефективністю емісії 
близько 10%.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47970  
 

Дата реєстрації авторського права  22.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фаринник Василь Іванович, Татаров Олег Юрійович, Цуцкірідзе 
Максим Сергійович, Чернявський Сергій Сергійович, Почтовий 
Максим Миколайович, Панчук Оксана Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міністерство внутрішніх справ України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Макет кримінального провадження, у якому 
закріплено процедуру притягнення до кримінальної відповідальності 
за вчинення злочину, передбаченого ст. 187 "Розбій" Кримінального 
кодексу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою наукового твору є закріплення процедури притягнення до 
кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 
187 "Розбій" Кримінального кодексу України, відповідно положень 
нового Кримінального процесуального кодексу України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47971  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дух Яна Ярославівна, Мараховський Андрій Андрійович  
 

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)  Літературний письмовий твір "ПРИЙОМИ ТА ЗАСОБИ 
ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ОФІСНИХ ЦЕНТРІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основними перспективними напрямками в формуванні дизайну 
інтер’єрів офісних центрів авіакомпаній є максимальне використання 
фірмового стилю, нових матеріалів, принципів освітлення, 
інформаційного устаткування та новітньої комп’ютеризації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47972  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Юлія Валентинівна, Мараховський Андрій 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)  Літературно-письмовий твір "Проектна специфіка формування 
дизайну інтер'єрів санаторіїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основному створення дизайну санаторної системи повинні 
закладатися принципи архітектурно-планувальної та композеційно-
просторової організації об'єктів, комплексів та інших рекреаційних 
утворень   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47973  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носкова Олександра Олександрівна, Мараховський Андрій 
Андрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий письмовий твір "Проектна специфіка влаштування 
інтер'єру яхт-клубів як розважально-релаксаційного закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серед різних видів емоцій, які проявляються людиною, домінуюче 
значення належить позитивній емоції "інтерес". Вона становить 
необхідну умову розвитку чуттєво-пізнавальної сфери діяльності . 
Відомо, що характер емоційного стану людини здатний надавати 
помітний вплив на його поведінку і інтенсивність діяльності, що 
повинно враховуватися при характеристиці інтер'єрів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47974  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфремов Олександр Сергійович, Петропавловський Олександр 
Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Комп'ютерні інформаційні 
технології" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна платформа "INWARE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система призначена для створення корпоративних інформаційно-
аналітичних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47975  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майраслов Олег Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Кубок Архітекторів" ("Твір "Кубок 
Архітекторів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47976  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліченко 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)  Літературний твір "Экзистенционика, или техника быть, а не 
существовать"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47977  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улятовський Кирило Артурович, Інякін Олексій Олегович, Безуглов 
Микола Миколайович  

 

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 "Повернення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія складних взаємин двох молодих людей, міцна дружба яких 
зазнає серйозних випробувань коли товарищі преживають період свого 
дорослішання і особистісного становлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47978  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ILLARIA (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Ангел світла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47979  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Pasha Black (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 "In the Rain"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47980  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ставська Світлана Михайлівна (Лана Левська/Sweetlana)  
 

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 (Частина ІІІ) "Світ Лани"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47981  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьменко Олег Ігорович  
 

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)  Синопсис телевізійного шоу "Станица UA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Екстремальне реаліті-шоу, засноване на відображені (реставрації) 
деяких історичних подій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47982  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісс Інга Валеріївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дорогой доктор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47983  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Микола 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)  Довідник "Літературно-мистецька Полтавщина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У довідникові вміщено інформацію про премії, засновані на честь 
полтавців, про літературно-меморіальної музеї, культурно-освітні 
заклади, установи, літературно-мистецькі об'єднання, творчості спілки, 
наукові, літературні, літературно-мистецькі періодичні видання.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47984  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єлисєєва Марина 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)  Детектив "Сетевой страйк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головний герой книги Євгеній Безменов - майор ФСБ полює за 
серійним мніяком. У цьому йому допомагає капітан третього рангу 
Сергій Акимов. Маніяк знайомиться зі своїми жертвами виключно по 
Інтернету, потім веде психологічну гру і рівно через місяць вбиває в 
особливо витонченій формі. 
    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47985  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельчук Олександр Якович, Бендера Іван Миколайович, Дуганець 
Віктор Іванович, Бендера Микола Іванович, Михайлович Ярослав 
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)  Навчальний посібник "Підготовка магістрів в агроінженерії. 
Методичний посібник для виконання магістерських кваліфікаційних 
робіт за напрямками підготовки: 0902 "Інженерна механіка", 0517 
"Харчові технології і інженерія", 1002 "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47986  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квіт Адріан Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір науково-прикладного характеру "Класифікація 
клінічних форм гострого апендициту, до- та післяопераційних 
ускладнень з урахуванням інфекційного чинника, пропульсивної 
здатності товстої кишки та порушень кишкового мікробіоценозу" 
("Класифікація клінічних форм гострого апендициту та його 
ускладнень")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Складовими даної форми є особливості клінічного перебігу гострого 
апендециту, які потребують створення детальної класифікації з 
урахуванням інфекційного чинника, пропульсивної здатності товстої 
кишки та градацією мікробіологічних порушень кишкового тракту.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47987  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маїк Володимир Зіновійович, Опотяк Юрій Володимирович, Дудок 
Тарас Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська академія друкарства Міністерства освіти і науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "ЛІНІЙКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний комплекс призначений для проведення лінійних розмірів 
об'єктів з використанням введених зображень друкарських форм. 
Програмний комплекс забазпечеє калібровані вимірювання лінійних 
розмірів об'єктів на зображеннях з прив'язкою до визначеного режиму 
збільшення мікроскопу який використовується.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47988  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крісілов Анатолій Данилович, Крісілов Віктор Анатольович, Авербух 
Леонід Григорович, Славіна Ніна Георгіївна, Чумаченко В'ячеслав 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. 
Мечникова" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Интегральная оценка эпидемического процесса туберкулеза 
на основе использования векторной модели"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47989  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букрєєв Валерій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір історико-публіцистичного характеру "Оценки 
катастрофы или Развал СССР" (историко-аналитическое исследование 
фактов, версии и выводы контрразведчика)" ("Оценки катастрофы")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані широкому колу читачів "Оцынки катастрофи" 
присвячені одній з глобальних подій ХХ сторіччя - розвалу СРСР. В 
своїй книзі автор аналізує багаточисленні факти, висловлює свою 
точку зору, висуває обгрунтовані версії і робить висновки щодо причин 
та умов, рушійних сил, засобів і методів які сприяли зникненню з 
світової арени цієї колись могутньої держави.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47990  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кльосов Володимир Олексійович  
 

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 "Принцип получения электричества из гармонической 
энергии" ("Теория Клесова")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті описані головні принципи перетворення особливих видів 
енергії, існування яких не заперечується сучасною наукою, в 
електричну енергію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47991  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

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  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, ВУЗов Украины. Часть 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47992  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

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, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Художественные Наборы стендов из пластика для 
детских садов России. Часть 2"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47993  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоновська Людмила Григорівна  
 

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 "Радіостанція" ("Альфред")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47994  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельчук Олександр Якович, Бендера Іван Миколайович, Дуганець 
Віктор Іванович, Бендера Микола Іванович, Михайлович Ярослав 
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)  Навчальний посібник для виконання дипломних проектів з механізації 
переробки та зберігання сільськогосподарської продукції при 
підготовці фахівців із напряму 6.100202 "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва" "Проектування 
механізованих технологічних процесів галузі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47995  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельчук Олександр Якович, Бендера Іван Миколайович, Кюрчева 
Людмила Миколаївна, Ялпачек Василь Федорович, Борис Микола 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний комплекс дисципліни "Машини і обладнання 
для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції" для 
підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" в 
аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації з 
напрямку: 6.100202 "Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47996  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

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 "Буде свято"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47997  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Микола Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Новое имя Днепропетровска"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор пропонує вирішити проблему, яка є причиною соціальної 
напруги, бо приблизно 70 відсотків мешканців міста Дніпропетровська 
не влаштовує сучасна назва міста пов'язана з іменем більшовика Г.І. 
Петровського.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47998  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавський Анатолій Олександрович, Торянік Едуард Ілліч, Сіняєва 
Ольга Володимирівна, Завгородній Олексій Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для автоматичної побудови математичної 
моделі функціонування довільного об'єкта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє обробити результати біля 500 експерементів 
(точок), що включають до 9 незалежних змінних і складається з двох 
розділів - визначення парної кореляції та побудова математичної на 
основі багатофакторного експеременту. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  47999  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ландер Майя 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)  Стаття "Особливості словотвірної семантики нульсуфіксальних 
девербативів зі значенням інструменталя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48000  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ландер Майя 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)  Стаття "Аглютинативність в українському словотворенні (на 
матеріалі назв знарядь і засобів дії)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48001  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ландер Майя 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)  Стаття "Механізм формування словотвірної категорії інструменталя 
як самостійної категорії непредикатного типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48002  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Костянтин Петрович, Васильченко Євген Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру "Описание проекта 
"Общественная безопасность"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис проекту та складається з наступних розділів: 
причини проекту, мета проекту, критерії досягнення мети проекту, 
задачі і результати проекту, повний комплекс технічних заходів по 
проекту, обов’язкові вимоги роботи проекту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48003  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурмас Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Біоенергетична хімія" / 
"Бионеорганическая химия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Головною метою викладання курсу лекцій є формування вихідного 
рівня  знань студентів, необхідного для успішного вивчення подальших 
дисциплін , формування у студентів навичок хімічного мислення, 
уміння передбачити можливість взаємодії речовин та продукти їх 
хімічного перетворення, формування навичок проведення 
експериментальної роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48004  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козачок Соломія Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Фізична та колоїдна хімія" / 
"Физическая и коллоидная химия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання з термодинаміки, хімічної 
кінетики, колігативних властивостей розчинів, фізико-хімії 
поверхневих явищ та властивостей дисперсних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48005  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чичуй Наталія Григорівна  
 

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 у трьох томах під назвою "Хроники одного человека"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До твору увійшли написані протягом 2012 року вірші, розповіді, 
легенди, міфи, казки, викладені в поетичній формі. Вірші сьогодення 
переплітаються з давно забутим минулим. Спогади пам’яті тих часів та 
турботи нашого часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48006  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Лариса Олександрівна, Біденко Наталія Василівна, 
Любарець Світлана Федорівна  

 

Повне ім’я або 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 "Аспекти діагностики і лікування молярно-різцевої 
гіпомінералізації емалі у дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі піднімається питання вивчення молярно-орізцевої 
гіпомінералізації і визначення тактики ведення пацієнтів з даною 
патологією твердить тланин зубів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48007  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколов Володимир Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема "Кресты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У поемі автор висловлює думку, що у хрестах на храмах і іконах 
закладена схема пристрою, за допомогою якого можливо здійснити 
термоядерну реакцію відтворення водню води у гелій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48008  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соболь Станіслав Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма контролю баз даних 
для вкладників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для перевірки баз даних про 
вкладників учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на їх 
відповідність вимогам Правил формування та ведення баз даних, 
затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду та з метою 
забезпечення оптимізації проведення перевірок учасників Фонду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48009  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панасюк Олег Терентійович  
 
Повне ім’я або 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 "Сумнівний (симулятивний) професійний стан працівника: 
поняття та ознаки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті досліджується питання про причини винекнення, зміст та 
основні ознаки сумнівного професійного стану працівника. Цей стан є 
правовим положенням, яке виникає внаслідок дій працівника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48010  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чикалов Валерій Валерійович, Халік Юрій Володимирович, Лопатін 
Олександр Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА-КОМ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний комплекс "Білінгова система щодо забезпечення 
автоматизованого обліку наданих послуг постачальниками 
комунальних та інших подібних послуг у відповідності з визначеними 
тарифами з урахуванням за кожним особовим рахунком абонента 
технічних параметрів, надання пільг, призначених субсидій, 
показників приладів обліку, даних що надходять з платіжної системи 
та інших необхідних показників"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс забезпечує  автоматизований облік наданих 
послуг постачальниками комунальних та інших подібних послуг у 
відповідності з визначеними тарифами з урахуванням за кожним 
особовим рахунком абонента технічних параметрів, надання пільг, 
призначених субсидій, показників приладів обліку, даних що надходять 
з платіжної системи та інших необхідних показників.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48011  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2013  
 

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)  Музичний твір з текстом "Призыв"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі звучить звернення до керівників теперішніх незалежних 
держав, які з’явилися після розпаду СРСР, до об’єднання в союзну 
незалежну державу з єдиними таможніми вимогами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48012  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скаб Марія Василівна, Скаб Мар'ян Стефанович  
 

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)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням угорською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48013  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Миколаївна  
 

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)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням польською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48014  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 

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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (угорська та 
світова). 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48015  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
 

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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (румунська та 
світова). 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48016  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  

 

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)  Рукопис підручника "Румунська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48017  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 

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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (польська та 
світова). 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48018  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імріївна, Ковач-Буркуш 
Єлизавета Степанівна  

 

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)  Рукопис підручника "Угорська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням угорською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48019  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скаб Марія Василівна, Скаб Мар'ян Стефанович  
 

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)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням молдовською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48020  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скаб Марія Василівна, Скаб Мар'ян Стефанович  
 

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)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48021  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 

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)  Рукопис підручника "Польська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням польською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48022  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Curs integrat. Literatura (moldoveneasca si universala). 
Manual pentru institutiile de invatamint general cu limba moldoveneasca de 
predare. Clasa a 5-a"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

"Інтегрований курс "Література" (молдовська мова). Підручник для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчаням молдавською мовою 
5 клас"  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48023  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Limba moldoveneasca pentru institutiile de invatamint 
general cu limba moldoveneasca de predare. Clasa a 5-a"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник "Молдавська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням молдавською мовою 5 клас".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48024  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Юлія Валентинівна, Поліщук Всеволод 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 логотипу "БеседниZzа некафе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення кирилицею російською мовою оригінальним 
шрифтом "БеседниZzа", де за російською мовою "и" дві букви 
латинським шрифтом "Zz" над якими російською мовою "некафе" та 
графічне зображення, перед написом, у східному стилі будиночка 
лініями різної товщини, в центрі якого коло з зображенням двох кругів, 
які намальовані один під одним і в яких трьома лініями означено 
обличчя людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48025  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шут Микола Іванович, Січкар Тарас Григорович, Янчевський Леонід 
Казимірович, Левандовський Всеволод Всеволодович, Борбіч Юрій 
Олександрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Новий полімерний нанокомпозит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано новий полімерний композит. В результаті пошукових 
досліджень встановлено, що ефективними за своїми фізико-хімічними 
властивостями для одержання нанокарбро-полімер композитів (НКПК) 
з високими показниками електрофізичних, екрануючих, теплофізичних 
та експлуатаційних властивостей для використання їх в 
екстремальних умовах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48026  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкар Тарас Григорович, Шут Микола Іванович, Троць В'ячеслав 
Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модифікація властивостей поліепоксида ЕД-20 
шляхом ультрафіолетового опромінення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено вплив ультрафіолетового опромінення на механічні та 
теплофізичні властивості епоксидних полімерів. Виділено вплив УФ 
опромінення в порівнянні з тепловою дією шляхом екранування 
контрольних зразків металевою фольгою. Встановлено, що дія УФО 
носить поверхневий характер і має найбільший ефект на 
недоотверджені композиції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48027  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Гончаренко Василь Григорович  

 

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 "Охорона природи: проблеми 
енергозбереження"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліковано: Охорона природи: проблеми енергозбереження: навч.-
метод.посіб./С.В. Совгіра, В.Г. Гончаренко, Г.Є. Гончаренко.-
К.:Наук.світ., 2010ю-245с.-Бібліогр.:с.241-245. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48028  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Галина 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 "Початковий курс логіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліковано: Коберник Г.І. Початковий курс логіки: навч. посіб. для 
студ. спеціальності "Початкова освіта"/укл. Г.І. Коберник.-Умань: ПП 
Жовтий, 2011.-152с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48029  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро 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 "Практичні підходи до оцінки обсягу тіньового сектору в 
економіці України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджено вплив тіньового сектору на процеси у суспільстві  
України. Проаналізовано основні методи оцінки тіньової економічної 
діяльності. Узагальнено практику застосування методів оцінки 
тіньової економічної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48030  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інноваційно-відтворювальний підхід до управління 
економічним розвитком на регіональному рівні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті визначено сутність інноваційно-відтворювального підходу до 
управління регіональним економічним розвитком. Обгрунтовано 
основні елементи механізму підвищення ефективності функціонування 
регіонального інноваційного комплексу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48031  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Красноштан Ігор Васильович, Задорожна Олена Михайлівна  

 
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)  Монографія "Природоохоронний потенціал ландшафтних екосистем 
Центрального Побужжя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліковано: Природоохоронний потенціал ландшафтних екосистем 
Центрального Побужжя: монографія/ [Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., 
Красноштан І.В., О.М. Задорожна].-К.: Наук.світ, 2012.-200с.- Бібліогр.: 
с. 192-200. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48032  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Галина 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 "Розв’язування задач на припущення і метод 
вилучення з "Логіки" у 2-4 класах за посібниками О. Митника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коберник Г.І. Розв’язування задач на припущення і 
метод вилучення "Логіки" у 2-4 класах за посібниками О.Митник: 
навч. посіб. для студ. спеціальності "Початкова освіта"/Г.І. Коберник.- 
Умань: ПП Жовтий, 2012. -148с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48033  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Гензьора Тетяна Миколаївна, Містрюкова Леся Миколаївна  

 

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)  Науково-методичний посібник "Екологія: озеленення навчального 
середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліковано: Екологія:: озеленення навчального 
середовища/[Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є., Містрюкова Л.М., 
Гензьора Т.М].-К.:Наук. світ, 2010.-210с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48034  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валюк Вікторія Федорівна  
 

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 "Органічна хімія. Практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліковано: Органічна хімія: практикум: навч. посібн. для 
студентів вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації: реком. 
Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України / уклад. Вікторія 
Федорівна Валюк - Умань: Видавець "Сочінчький", 2012. - 189 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48035  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

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)  Монографія "Екологічний світогляд майбутніх учителів: методологія, 
концепція, методика формування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Совгіра С.В. Екологічний світогляд майбутніх 
учителів: методологія, концепція, методика формування: монографія. 
/С.В. Совгіра. - Умань.: Видавець "Сочінський", 2012. - 403 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48036  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Кінзерявий Олексій Миколайович, 
Гізун Андрій Іванович, Хохлачова Юлія Євгенівна, Жмурко Тетяна 
Олександрівна  

 

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 "GenSBOX2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для генерування таблиць підстановок, що 
можуть бути використані в алгоритмах шифрування для захисту 
електроних інформаційних ресурсів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48037  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Кінзерявий Олексій Миколайович, 
Гнатюк Віктор Олександрович, Жмурко Тетяна Олександрівна, 
Хохлачова Юлія 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 "GenSBOX3"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48038  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Кінзерявий Олексій Миколайович, 
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Гізун Андрій Іванович, Гнатюк Віктор Олександрович, Казмірчук 
Світлана 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 "Neptun 2012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для зашифровування/розшифровування будь-яких файлів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48039  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Кінзерявий Олексій Миколайович, 
Гізун Андрій Іванович, Грабінський Дмитро Миколайович, Вороніна 
Анастасія В'ячеславівна  

 

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 "StegoSearch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48040  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Кінзерявий Олексій Миколайович, 
Гнатюк Віктор Олександрович, Жмурко Тетяна Олександрівна, 
Казмірчук Світлана 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 "TrytTon 2012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48041  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Казмірчук Світлана Володимирівна, 
Жмурко Тетяна Олександрівна, Гізун Андрій Іванович, Кінзерявий 
Олексій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Model Ping-pong protocoly"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для імітаційного моделювання роботи та оцінки 
швидкісних характеристик квантового методу розподілу 
криптографічних ключів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48042  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Кінзерявий Олексій Миколайович, 
Гнатюк Віктор Олександрович, Грабінський Дмитро Миколайович, 
Вороніна Анастасія В'ячеславівна  

 
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 "StegoHide"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для приховування секретного об'єкту в 
зображення-контейнер, що має глибину кольору 24 біти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48043  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Кінзерявий Олексій Миколайович, 
Гізун Андрій Іванович, Гнатюк Віктор Олександрович, Хохлачова 
Юлія Євгенівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

382 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BitTon 2012"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48044  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Кінзерявий Олексій Миколайович, 
Гізун Андрій Іванович, Хохлачова Юлія Євгенівна, Казмірчук 
Світлана 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 "Luna 2012"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Призначена для зашифровування/розшифровування будь-яких файлів. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48045  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Кінзерявий Василь Миколайович, 
Гнатюк Сергій Олександрович, Кінзерявий Олексій Миколайович, 
Гнатюк Віктор Олександрович, Грабінський Дмитро Миколайович, 
Вороніна Анастасія В'ячеславівна  

 
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 "StegoLSB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для приховування секретного об'єкту в 
зображення-контейнер, що має глибину кольору 24 біта. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48046  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Тетяна Геннадіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Лишь отвори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48047  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Тетяна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або 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 чекай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48048  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Тетяна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пусть растает ночь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48049  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Тетяна Геннадіївна  
 

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 "Майский вечер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48050  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Тетяна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небесный пастух"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48051  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Тетяна Геннадіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Метелица"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48052  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Тетяна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Журавли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48053  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецький Юрій Анатолійович  
 

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 циклової телепрограми "у-ІТ-візерунки" ("у-ІТ-візерунки")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблено сценарій циклової шкільної телепрограми. 
Сюжетна лінія змальовує сучасну школу, її учнів та вчителів, 
розповідаючи про шкільний сайт. Життєстверджувальний лейтмотив 
програми покликаний розібратися у суспільних викликах, що стоять 
перед навчальними закладами у новітніх технологічних умовах 
сучасності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48054  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарануха Володимир 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 "Система визначення авторства "Мелодія 
мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48055  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плаксюк Олексій Юрійович, Федотов Артем 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 "Hey You, Дивний Цвіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48056  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Олена Едуардівна  
 

Повне ім’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 телевізійного серіалу "Зодчий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій восьмисерійного телевізійного серіалу розповідає про події 
впродовж кількох років (1467-1474) у період правління московського 
князя Івана Третього. Історичні події у серіалі поєднані з вигаданими.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48057  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Краткая 
характеристика существа явления "Бронхиальная астма" или теория 
бронхиальной астмы по Николенко"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48058  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмара Євген 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 "Волшебные часы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48059  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврутенко Юрій Анатолійович  
 

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)  Книга "Казонька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48060  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачман Федір Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальність "Вільногірське скло" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Графічне зображення назви підприємства з 
виробництва скла "ВІЛЬНОГІРСЬКЕ СКЛО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічне зображення назви підприємства представлено у вигляді 
квадрату, в якому містяться дві стилізовані літери латинської абетки, 
які вказують на назву підприємства. Графічне зображення 
використовується у якості торговельної марки підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48061  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бордюг Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как стать Принцессой. Дверь к переменам: преображение в 
духе, душе и теле"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48062  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білякович Микола Олексійович, Грищук Олександр Казимирович, 
Філіпова Галина Андріївна  

 

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 "Методика оцінювання адаптованості студентів 
першого курсу Національного транспортного університету до умов 
навчальної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48063  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Олександр Казимирович, Гутаревич Юрій Феодосійович, 
Матейчик Василь Петрович, Волков Володимир Петрович, Комов 
Петро Борисович, Комов Олександр Борисович, Грицук Ігор 
Валерійович, Македонська Любов Олександрівна, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Коломієць Сергій Валерійович, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Технічний 
регламент програмного продукту "Service Fuel Eco "NTU-HADI 12" 
при реєстрації в ньому нового транспортного засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48064  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Клименко Олексій Андрійович, Славін 
Віктор Васильович  

 

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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Вплив типу 
системи живлення на екологічні показники автомобіля в русі за 
європейським міським їздовим циклом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показано екологічні показники автомобіля з системою впорскування 
бензину в русі по міському їздовому циклу на моделюючому 
роликовому стенді.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48065  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутаревич Юрій Феодосійович, Клименко Олексій Андрійович, 
Манько Іван Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Оцінка 
екологічних показників автомобілів при живленні бензином та 
зрідженим нафтовим газом (ЗНГ) в експлуатаційних умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті показана порівняльна характеристика екологічних показників 
автомобіля в русі за міським їздовим циклом при роботі на бензині та 
зрідженим нафтовим газом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48066  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спиньова Людмила 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)  Збірник віршів "Золота троянда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48067  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова Надія Олександрівна  
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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 "Оцінювання 
повноти використання виробничого потенціалу вантажного 
автотранспортного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику оцінювання повноти використання виробничого 
потенціалу вантажного автотранспортного підприємства за центрами 
відповідальності та підприємства в цілому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48068  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Володимир Васильович, Онищенко Артур Миколайович, 
Лаптєва Наталія Сергіївна, Гаркуша Микола Васильович, Аксьонов 
Сергій Юрійович  

 

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 
визначення тріщиностійкості та колієстійкості асфальтобетонних 
шарів конструкції дорожнього одягу з використанням доменних 
шлаків в шарах основи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В методиці наведено порядок визначення тріщиностійкості та 
колієстійкості асфальтобетонних шарів конструкції дорожнього одягу з 
шарами основи і доменних шлаків з урахуванням впливу коливань 
температури та тривалості дії навантаження від транспортних засобів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48069  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трушевський Вячеслав Едуардович, Єресов Володимир Іванович, 
Дідківська Людмила Сергіївна  

 

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 "КУРС-13"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

391 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета роботи - визначення параметрів циклів світлофорного 
регулювання на перехрестях та пішоходних переходах в жорстокому 
ізольованому та координованому режимах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48070  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Володимир Ількович, Говорун Анатолій Григорович, 
Корпач Анатолій Олександрович, Кухтик Віктор Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Двигуни внутрішнього згоряння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Двигуни внутрішнього згоряння" для студентів заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.050503 
"Машинобудування".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48071  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Микола Якович, Волков Володимир Петрович, Комов 
Петро Борисович, Комов Олександр Борисович, Грицук Ігор 
Валерійович, Македонська Любов Олександрівна, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Комов Андрій Петрович, Комов Євген Олександрович  

 

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)  Науковий твір "Математична модель програмного продукту 
"Віртуальний механік "HADI-12" при звичайній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено математичну модель програмного продукту 
"Віртуальний механік "HADI-12" при звичайній роботі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48072  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Павло Євгенович (Pasha Black)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Remedy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48073  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Павло Євгенович (Pasha Black)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Tellin' Me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48074  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Павло Євгенович (Pasha Black)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Thistle Honey"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48075  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Павло Євгенович (Pasha Black)  
 

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 "Everything's Fine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48076  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шубін Олександр 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)  Монографія "Хімічна промисловість України: економічні 
трансформації та перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія адресована широкому колу читачів: ученим-теоретикам, 
керівному складу облдержадміністрації, практичним працівникам, 
регіональним менеджерам лінійним, топ-регіональним менеджерам 
промислових підприємств, викладачам економічних дисциплін, 
аспірантам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48077  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малигіна 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)  Монографія "Методологія забезпечення продовольчої безпеки 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія розрахована на широке коло читачів і може бути 
корисною вченим, аспірантам, студентам, і фахівцям-практикам сфери 
торгівлі, маркетингу товарознавства і комерційної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48078  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Титаренко Олександра Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІПС" ЛТД 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Конспекти занять до зошита "Математична веселка" 
(Навчання дітей середнього дошкільного віку математики)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить 30 конспектів занять, які відповідають змісту і 
послідовності тем, уміщених у зошиті "Математична веселка". 
Основним завданням конспектів занять є формування елементарних 
математичних уявлень та здібностей, розвиток інтересу до 
математичних знань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48079  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філімонова Світлана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Стихотворения и песни Светланы Филимоновой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48080  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головата Тетяна Кирилівна, Дацко Тамара Вікторівна, Волошин 
Володимир Дмитрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Патологічна анатомія" / 
"Патологическая анатомия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс лекцій висвітлює морфологічні аспекти патологічних змін 
органів при різноманітних захворюваннях. Розглядаються основні 
причини розвитку патології, їх патогенез та розвиток структурних змін 
на клітинному, тканинному, органному рівнях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48081  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацко Тамара Вікторівна, Головата Тетяна Кирилівна, Волошин 
Володимир Дмитрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Патологічна анатомія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює морфологічні аспекти патологічних змін 
органів при різноманітних захворюваннях. Розглядаються основні 
причини розвитку патології, їх патогенез та розвиток структурних змін 
на клітинному, тканинному, органному рівнях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48082  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвідь Ірина Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Біоорганічна хімія" / 
"Биоорганическая химия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання будови, лабораторних способів 
одержання та хімічних властивостей біоорганічних сполук. 
Розглядається відповідність структури біоорганічних сполук 
фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини, 
особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних 
процесів на основі лабораторних досліджень, реакційна здатність 
вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні та 
метаболічні перетворення в організмі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48083  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвідь Ірина Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Біоорганічна хімія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання будови, лабораторних способів 
одержання та хімічних властивостей біоорганічних сполук. 
Розглядається відповідність структури біоорганічних сполук 
фізіологічним функціям, які вони виконують в організмі людини, 
особливості фізіологічного стану організму та розвитку патологічних 
процесів на основі лабораторних досліджень, реакціна здатність 
вуглеводів, ліпідів, амінокислот, що забезпечує їх функціональні та 
метаболічні перетворення в організмі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48084  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капітанський Борис (Kapitanski Boris)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина інформаційна система обробки баз 
даних державних та комунальних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою розробки ІС було забезпечення гнучкими можливостями 
обробки інформації, формування звітів та довідок, що стосуються усіх 
аспектів інформації, існуючої в базах даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48085  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тополь Олег 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)  Твір науково-практичного характеру "Спосіб продажу взуття з 
додатковими комплектами стельок для взуття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48086  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратова Людмила Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів "Музичне 
мистецтво. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонований підручник відповідає базовій програмі з музичного 
мистецтва для 5-го класу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48087  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Авер'янов Владислав Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний адаптивний цифровий фільтр на 
основі алгоритму Вінера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення створено для моделювання алгоритму Вінера 
адаптивного цифрового КІХ-фільтру при фільтрації сигналу від 
впливу шуму. Дозволяє моделювання процедури фільтрації сигналів зі 
змінними параметрами корисного гармонічного сигналу та шуму, 
забезпечує розуміння принципу роботи алгоритму Вінера та процесу 
фільтрації і робить його наочним.  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

398 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48088  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романкевич Віталій Олексійович, Мораведж Сейєд Мілад, Майданюк 
Іван Вікторович, Цвяк Аліна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма формування функції затримки для 
генератора рівновагових двійкових векторів з заданою вагою k=3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма здійснює пошук булевих функцій для управління 
генератором випробувальних векторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48089  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романкевич Віталій Олексійович, Мораведж Сейєд Мілад, Токарєва 
Тетяна Анатолівна, Цвяк Аліна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма прискореної генерації 
псевдовипадкових послідовностей рівновагових двійкових векторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головним призначення програми є реалізація алгоритму прискореної 
генерації псевдовипадкових двійкових векторів. Суттю програми є 
прискорена процедура генерації псевдовипадкових двійкових векторів 
за допомогою розробленого алгоритму з використанням моделі 
класичного генератора псевдовипадкових векторів на базі зсувної 
структури з лінійним зворотним зв'язком.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48090  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тишкевич Олексій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Производство кормовых компонентов GMP+ B2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сертифікаціявиробництва кормових компонентів за схемою GMP+B2 
уможливлює контроль якості продукції на всіх стадіях від ферми, на 
землі якої була вирощенна сировина до кінцевого споживача. 
Сертифікація передбачаєповну простежуваність усієї лінії виробництва 
кормів, уможливлює контроль усіх критичних точок.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48091  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицак Павло Ількович, Бабкін Андрій Вадимович, Керик Роман 
Вікторович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Євромедіа Компані" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарий музыкально-игрового шоу 
"100 песен" ("Шоу "100 пісень")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В рамках проекту будуть обрані 100 кращих, на думку глядачів, пісень, 
які увійдуть в спеціальний збірник, а 20 з них будуть виконані на 
конкурсі на честь дня Астани - ювілею незалежного Казахстану.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48092  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицак Павло Ількович, Бабкін Андрій Вадимович, Керик Роман 
Вікторович, Кательницька Дарія Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Євромедіа Компані" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарий программы "Миссия 
Студент" ("Шоу-вікторина "Місія Студент")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Шоу-вікторина складається з шести програм - 5 відбіркових плюс 1 
фінальна. У кожній відбірковій програмі беруть участь 8 учасників. 
Всього у відбіркових програмах вікторини беруть участь 40 учасників.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48093  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицак Павло Ількович, Бабкін Андрій Вадимович, Іванович Олексій 
Володимирович, Керик Роман Вікторович, Кательницька Дарія 
Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Євромедіа Компані" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарий шоу (The Big Stage) Большая 
Сцена" ("Шоу  Велика сцена (The Big Stage)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета проекту - знайти кращих вокалістів країни, надати їм унікльну 
можливість попрацювати зі світовими фахівцями шоу-бізнесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48094  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гвоздік Олег Іванович, Павлишин Олег Володимирович, Костицький 
Михайло Васильович, Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, 
Бандура Олег Олександрович, Чміль Борис Федорович, Фрейман 
Григорій Ошерович, Симон Юрій Сергійович, Цапко Олег 
Михайлович, Івченко Юлія Володимирівна, Шевчук Роман 
Миколайович, Максименко Олена Василівна, Шумейко Оксана 
Володимирівна, Дубчак Людмила Миколаївна, Корабльова Валерія 
Миколаївна, 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 посібник "Філософія права"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчення курсу має на меті оволодіння студенктами теоретичними 
знаннями щодо сутності права, особливостей взаємовідносин 
природного та позитивного права, антропології права та аксіології 
права.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48095  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубченко Олександр Михайлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Козацьке щастя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48096  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про 
господарські товариства"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект Закону включає законодавчі створення та діяльності нової 
організаційно-правової господарювання - портнерських товариств.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48097  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект "Методичні рекомендації щодо визначення соціально-
економічної ефективності державного стимулювання інноваційної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект розроблено відповідно до законодавства України, про 
іноваційну діяльністьта призначені для обгрунтування доцільності 
надання підтримки за рахунок бюджетних коштів.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48098  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

402 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект "Методичні рекомендації щодо оцінки майнових прав 
інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект розроблено відповідно до Законів України та Національних 
стандартів України, та призначені до застосування суб'єктами 
оціночної діяльності, а також органами державної влади.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48099  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонов Юрій Миколайович, Кузьмін Володимир Веніамінович  
 

Повне ім’я або 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 "Кредитування і контроль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику визначається засади банківського кредитування та 
основні критерії прийняття рішення про видачу кредиту, 
досліджуються сутність і характер кредитного ризику банку та 
банківських ризиків у цілому, а також пропонується метод управління  
кредитним ризиком і ризиком зміни відсоткової ставки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48100  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонов Юрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія  "Теоретичні основи механізму і проблеми державного 
регулювання розвитку вітчизняного сировинного комплекту 
текстильної промисловості України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Монографія присвячена теоретичним і практичним проблемам 
формування механізму державного регулювання підприємств, галузей, 
які входять до складу сировинного комплекту текстильної 
промисловості України.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48101  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонов Юрій 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)  Монографія "Формування механізму відродження сировинного 
комплексу текстильної промисловості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розкрито пріорітерні напрямки, сформульовано 
теоретичні основи і запропоновано практичні рекомедації з 
формування механізму державного регулювання підтримки, 
відродження та подальшого розвитку підприємств галузей сировинного 
розвитку текстильноїї промисловості.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48102  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Світлана Казимирівна, Резніченко Микола Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів "Образотворче 
мистецтво. 3 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонований підручник відповідає базовій програмі з образотворчого 
мистецтва для 3-го класу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48103  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Сергій Вікторович, Шевченко Максим Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір технічного характеру "Автоматизоване робоче місце для обробки 
службової інформації в органах державної влади України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для забезпечення захисту від загроз 
несанкціонованого доступу до персональних даних та службової 
інформації, що обробляються в автоматизованій системі в органах 
державної влади України.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48104  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиманський Валентин Васильович  
 

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 "Моя країна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48105  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сомов Лев 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)  Кіносценарій серіалу (4 серії) "Улыбайтесь! Вас снимают"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комедійний серіал про життя однієї родини, яка випадково потрапила 
на зйомки телепрограми, стала, відомою завдяки участі у телепроектіі, 
всі члени родини стали щасливими.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48106  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанян Валерик Арсенович (Григоренко), Шуляк Іван Остапович  
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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)  Положення про Міжнародний вокальний фестиваль-конкурс "ЗІРКИ 
ПЛАНЕТИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48107  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Марія Олександрівна, Софійченко Віталій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Комплекс комп'ютерних програм "AskQR 
MUSEUM"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

AskQR MUSEUM - інформаційна система, що складається з розгляду 
комп'ютерних програм,  надає можливість музею зібрати всю 
інформацію про кожний її експонат в базі даних, оперативно 
редагувати її і надавати доступ до інформації відвідувачам через 
програму для молбільних пристроїв.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48108  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макухін Геннадій Феліксович  
 

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)  Ескізи "Шпігель поліестровий (SPIGEL PES)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48109  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздник Олег 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 "Жизнь идет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48110  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовий Микола Вікторович, Кулькова Оксана Вікторівна, Скок Інна 
Анатоліївна, Комариста Алла Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії 
імені О.Н.Соколовського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок балансу гумусу і поживних 
речовин у землеробстві України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розрахунку балансу гумусу і 
поживних речовин в грунті з урахуванням сучасних технологій 
вирощування культур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48111  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрашик Юрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Економіка та маркетинг 
медичних послуг" / "Economics and marketing of medical services"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс розкриває питання економіки охорони здоров’я в країнах світу, 
висвітлює відмінності медичної послуги від інших та особливостей 
маркетингу медичних послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48112  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрашик Юрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Соціальна медицина та 
медична статистика" / "Social medicine and medical statistics"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює етапи розвитку соціальної медицини. 
Роглядаються основні етапи статистичного дослідження, статистичні 
методи дослідження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48113  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрашик Юрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Економічна теорія" / 
"Economic theory"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс висвітлює теоретичні питання економічної теорії, пояснює 
основні питання і категорії предмету.Розбирає структуру суспільного 
виробництва і відтворення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48114  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Економічна теорія" / 
"Экономическая теория"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс висвітлює питання основ економічної теорії, основних понять і 
категорій дисципліни. Вивчається структура суспільного виробництва 
і відтворення. Розглядаються основи економічного  зростання і роль 
науково-технічного прогресу у розвитку суспільства і системи охорони 
здоров'я зокрема.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48115  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Економічна теорія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс висвітлює питання основ економічної теорії, основних понять і 
категорій дисципліни. Вивчається структура суспільного виробництва 
і відтворення. Розглядаються основи економічного  зростання і роль 
науково-технічного прогресу у розвитку суспільства і системи охорони 
здоров’я зокрема.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48116  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Галина Олександрівна, Сущенко Людмила Петрівна, 
Шмідт Павло Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ОСШ: моніторинг рівнів сформованості 
готовності майбутніх вчителів фізичної культури до організації 
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здоров'язбережувального навчально-виховного середовища 
загальноосвітньої школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "ОСШ: моніторинг рівнів сформованості 
готовності майбутніх вчителів фізичної культури до організації 
здоров'язбережувального навчально-виховного середовища 
загальноосвітньої школи" призначена для педагогічної діагностики 
рівнів сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури 
у професійній діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48117  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Микола Якович, Волков Володимир Петрович, Комов 
Петро Борисович, Комов Олександр Борисович, Грицук Ігор 
Валерійович, Македонська Любов Олександрівна, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Комов Андрій Петрович, Комов Євген Олександрович  

 
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)  Науковий твір "Математична модель програмного продукту 
"Віртуальний механік "HADI-12" при реєстрації в ньому нового 
транспортного засобу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48118  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитро Совін (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)  Сценарій фільму "Каблуки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48119  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дахно Наталія Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "ЯК КОЗАКИ КРИНИЦЮ КОПАЛИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48120  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шахназаров Сергій Арутюнович, 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 "РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТА Ми-14ГП. 14ГП.ВЕЛ.0036.РЛЭ-12"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описаний процес льотної експлуатації галікоптеру Мі-14ГП. 
Наведений переляк розділів, у яких описані основні етапи лботної 
експлуатації гелікоптеру Мі-14ГП, а саме: льотні характеристики 
галікоптеру Мі-14ГП, загальні експлуатаційні обмеження, підготовка 
до польоту, виконання польоту, дії у складних умовах польоту, дії у 
аварійних ситуаціях, експлуатація систем та устаткування 
(обладнання), інструкції щодо заправки та завантаження галікоптеру 
Мі-14ГП.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48121  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шахназаров Сергій Арутюнович, 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 "ВЕРТОЛЕТ Ми-14ГП. РУКОВОДСТВО ПО 
ЗАГРУЗКЕ И ЦЕНТРОВКЕ. 14ГП.ВЕЛ.0056 РЗЦ-12"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Описаний процес льотної експлуатації галікоптеру Мі-14ГП як на 
землі так і в повітрі. Описані основні етапи безаварійної експлуатації 
галікоптеру Мі-14ГП на землі і в повітрі, дані промасу, центрування і 
завантаження галікоптеру Мі-14ГП.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48122  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корчміт Олексій Юрійович  
 

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 "Доступність комунальних послуг для населення: соціально-
економічні аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Введено і розкрито за інституціонально-системним підходом зміст 
категоріально-постійного комплексу: "соціальна доступність житлово-
комунальних послуг". Систематизовані види доступності комунальних 
послуг для населенняі визначено критерії їх кваліфікації.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48123  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стаценко Олексій Павлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Художник" 
("Кіносценарій "Художник")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Художник - невдаха отримує замовлення на портрет від замовника. 
Умовою є доставити готову картину рівно через 48 годин. Але 
художник запізнюється на 10 секунд.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48124  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грановський Святослав Олександрович  
 

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

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48125  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорнорай Олег Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій рок-опери "Путь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48126  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорнорай Олег 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 №1 рок-опери "Путь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48127  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія української літератури І половини ХІХ 
ст."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоноване навчальне видання висвітлює історію українського 
літературного процесу періоду І пол. ХІХ ст. У навчальному посібнику 
подано структуру курсу, літературу для обов'язкового прочитання, 
критерії оцінювання, методичні рекомендації до написання творчих 
робіт, тематику творчих робіт, а також лекційний матеріал.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48128  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Шаров Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методологічні аспекти комп'ютерної 
підтримки студентів-філологів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику подано теоретичні питання самостійної 
діяльності студентів педагогічного університету, визначено роль 
інформаційних технологій у професійній підготовці учителів-
словесників, з'ясовано особливості розробки електронних підручників 
для вивчення літератури, а також акцентовано на використання 
електронних навчальних ресурсів для формування професійної 
компетентності майбутніх філологів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48129  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Землянська Аліна 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)  Навчальний посібник "Історія зарубіжної літератури XVII -XVIII 
століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник містить у собі матеріали до семінарських занять 
та самостійного опрацювання окремих тем з історії зарубіжної 
літератури XVII -XVIII ст., методичні рекомендації щодо структури 
курсу та організації навчального часу, тестові завдання та контрольні 
питання для самоперевірки тощо.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48130  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Електронний засіб навчального призначення з 
дисципліни "Історія інформатики" ("Електронний підручник з курсу 
"Історія інформатики")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електроний засіб навчального призначення дозволяє сформувати  у 
студентів знання та уміння з дисцепліни "Історія інформатики".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48131  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп’ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Педагогічний програмний засіб з дисципліни 
"Архітектура ЕОМ" ("Електронний підручник з курсу "Архітектура 
ЕОМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Педагогічний програмний засіб дозволяє сформувати знання та уміння 
з дисципліни  "Архітектура ЕОМ".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48132  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Валентина Дмитрівна, Растьогін Михайло 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)  Посібник для вчителів та студентів "Формування уявлень про фізичну 
картину світу в учнів основної школи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Упосібникау описано процес формування в учнів основної школи 
уявлень про фізичну картину світу. Наведено структуру  фізичної 
картини світу, охарактеризовані основні її компоненти та місце у 
системі загальнонаукових знань.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48133  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Економіка охорони здоров'я 
та маркетинг медичних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання економічних диспропорцій в охороні 
здоров'я, розглядає основні принципи планування системи охорони 
здоров'я України та підходи до реформування галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48134  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Економіка охорони здоров'я 
та маркетинг медичних послуг" /"Экономика здравоохранения и 
маркетинг медицинских услуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання економічних диспропорцій в охороні 
здоров'я, розглядає основні принципи планування системи охорони 
здоров'я України та підходи до реформування галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48135  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Соціальна медицина та 
основи медичної статистики" / "Социальная медицина и основы 
медицинской статистики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання соціалної медиини в сучасних умовах. 
Розглядає основні методи медичної статистики, їх використання в 
практичній діяльності.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48136  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Соціальна медицина та 
основи медичної статистики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлюєпитання соціальної медицини в сучасних 
умовах. Розглядає основні методи медичної статистики, їх 
використання в практичній діяльності.   
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48137  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету  "Менеджмент в 
медсестринстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку менеджменту в 
медсестринстві. Розглядає структуру організації в системі охорони 
здоров'я як об'єкта та як процесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48138  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Менеджмент в 
медсестринстві" / "Менеджмент в медсестринстве"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку менеджменту в 
медсестринстві. Розглядає структуру організації в системі охорони 
здоров'я та як процесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48139  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корда Михайло Михайлович, Яворська Світлана Іванівна, Мудра 
Алла Євгенівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Біологічна та біоорганічна 
хімія"/ "Bioorganic and biological chemistry"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання з усіх розділів біохімії людини 
відповідно до програми для студентів медичних вищих навчальних 
закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48140  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Равлів Юлія Андріївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс "Медичне та фармацевтичне товарознавство"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює чіткі поняття про товар, предмет і завдання 
медичного і фармацевтичного товарознавства. Ознайомити з 
основними класифікаціями та кодуванням товарів, виробити і 
закріпити навички роботи з класифікаторами.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48141  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерецький Віктор Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічна фармакологія з 
рецептурою"/ "Clinical pharmacology with prescriptions"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання методології вибору груп і конкретного 
лікарського засобу з урахуванням даних фармакокінетики, 
фармакодинаміки, взаємодії і побічної дії в залежності від стану 
хворого, клінічних і параклінічних параметрів контролю ефективності 
і безпеки дії застосовуваних лікарських засобів, особливостей 
фармакокінетики, фармакодинаміки лікарських засобів при порушенні 
функцій серцево-судинної, дихальної системи та ін.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48142  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерецький Віктор Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічна фармакологія з 
рецептурою"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання методології вибору груп і конкретного 
лікарського засобу з урахуванням даних фармакокінетики, 
фармакодинаміки, взаємодії і побічної дії в залежності від стану 
хворого, клінічних і параклінічних параметрів контролю ефективності 
і безпеки дії застосовуваних лікарських засобів, особливостей 
фармакокінетики, фармакодинаміки лікарських засобів при порушенні 
функцій серцево-судинної, дихальної системи та ін.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48143  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерецький Віктор Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічна фармакологія з 
рецептурою" / "Клиническая фармакология с рецептурой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання методології вибору груп і конкретного 
лікарського засобу з урахуванням даних фармакокінетики, 
фармакодинаміки, взаємодії і побічної дії в залежності від стану 
хворого, клінічних і параклінічних параметрів контролю ефективності 
і безпеки дії застосовуваних лікарських засобів, особливостей 
фармакокінетики, фармакодинаміки лікарських засобів при порушенні 
функцій серцево-судинної, дихальної системи та ін.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48144  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипишин Олег Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Історія України" / "История 
Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку Української 
держави в цілому та у контексті світової історії зокрема. Охоплює 
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періоди від найдавніших часів, Київської Русі та Галицько-
Волинського князівства, козацько-гетьманський період, польсько-
литовську добу, Україна у світових війна та уміжвоєнний період і 
досучасності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48145  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипишин Олег Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Історія України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку Української 
держави в цілому та у контексті світової історії зокрема. Охоплює 
періоди від найдавніших часів, Київської Русі та Галицько-
Волинського князівства, козацько-гетьманський період, польсько-
литовську добу, Україна у світових війна та уміж воєнний період і 
досучасності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48146  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипишин Олег Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Історія української 
культури " / "История украинской культуры"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку Української 
культури в цілому та у контексті світової культури зокрема. Охоплю 
періоди від найдавніших часів і до сучасності.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48147  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипишин Олег Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Історія української 
культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку Української 
культури в цілому та у контексті світової культури зокрема. Охоплює 
періоди від найдавніших часів і до сучасності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48148  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Венгер Олена Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Психічне здоров'я" / 
"Психическое здоровье"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання концепції та критеріїв психічного 
здоров'я, його залежності від впливу соціально-економічних природних 
і психологічних чинників, а також способу життя.   
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48149  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мисула Юрій Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Психічне здоров'я" / "Mental 
health"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання концепції та критеріїв психічного 
здоров'я, його залежності від впливу соціально-економічних природних 
і психологічних чинників, а також способу життя.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48150  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мисула Юрій Ігорович, Сас Леся Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс з предмету "Психологія спілкування" / 
"Psychology of communication"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку психології як 
науки, важливості психологічних знань для професійної діяльності 
медсестер. розглядаютьсяосновні пізнавальні процеси, стани та 
властивості особистості, спілкування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48151  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєва Тетяна Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Психологія спілкування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку психології як 
науки, важливості психологічних знань для професійної діяльності 
медсестер, розглядаються основні пізнавальні процеси, стани та 
властивості особистості, спілкування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48152  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рега Надія Іванівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестренство в 
геронтології та геріатрії" / "Медсестринство в геронтологии и 
гериатрии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює організацію та особливості роботи медсестри в 
геріатричному відділенні. Розглядаються особливості перебігу 
захворювань у людей похилого віку та основні проблеми при здійсненні 
догляду за пацієнтами.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48153  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболоцький Віктор Васильович (Вітязь)  
 

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 "Перший земний капітан і начальник Віктор та козацька 
флотилія оплота флота водокачки. Власник шесті мільярдів аск 
"Укррічфлот". Найшокуючи унікальні патенти. Лігалізація акцій 
компанії "Нептун". Золота козятинська капличка. 286 доходів. 
Рекордна 13 книжка. Компютерна програма на захист майбутнього"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48154  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Менеджмент та лідерство в 
медсестринстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс лекцій  висвітлює питання основ менеджменту, ролі менеджера в 
діяльності організації. Визначає функції управління, види 
управлінських рішень, функції контролю. Розглядає особливості 
інформаційного забезпечення системи охорони здоров'я.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48155  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Соціальна медицина та 
основи медичної статистики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичних моментів розвитку науки 
соціальної медицини. Показані основні етапи статистичного 
дослідження. Розглядаються основні статистичні методи дослідження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48156  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Економіка та маркетинг 
медичних послуг" / "Экономика и маркетинг медицинских услуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання економіки охорони здоров'я, 
роз'яснюються відмінності медичної послуги в умовах ринку та 
особливості меркетингу медичних послуг. Розглядаються етапи 
ціноутворення в системі охорони здоров'я.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48157  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Менеджмент та лідерство в 
медсестринстві" / "Менеджмент и лидерство в медсестринстве"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання основ менеджменту, ролі менеджера в 
діяльності організації. Визначає функції управління, види 
управлінських рішень, функції контродю. Розглядає особливості 
інформаційного забезпечення системи охорони здоров'я.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48158  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Економіка та маркетинг 
медичних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання економіки охорони здоров'я, 
роз'яснюються відмінності медичних послуг в умовах ринку та 
особливості маркетингу медичних послуг. Розглядаються етапи 
ціноутворення в системі охорони здоров'я.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48159  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сазонов Едуард Миколайович, Хохлов Ігор Віталійович, Шашло 
Анатолій Дмитрович  

 

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 інспекції 
електронного посвідчення водія пристроями з операційною системою 
Android та NFC-функціональністю (ПЗ ЕПВ-NFC)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для інспекції електроних 
посвідчень водія (ЕПВ) та виконання таких фінкцій: зчитування даних 
з ЕПВ, перевірка їх логічної структури та об'єкта захисту відповідно до 
ISO/IEC 18013, формування екранної форми та відтворення зчитаної 
інформації на дисплеї пристрою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48160  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарануха Володимир Юрійович, Тарануха Валерія 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 "Навчальна ігрова система "Розумник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48161  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакулін Валерій 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)   Роман "Тирольская Обедня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48162  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Ганна Вікторівна (Сюрикен)  
 

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 "Стихи ХХІ века"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поезія нового толку. Глибокі, відверті, експресивні вірші ХХІ століття. 
Історії зачарувань і розчарувань, злетів і падінь, пошуки сенсу і його 
набуття. Занурення в чарівний світ рим і метафор, барвисті емоції. 
Людська душа, вивернута назовні. Вірші про найголовніше.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48163  
 

Дата реєстрації авторського права  01.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хотюн Микола 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 "Механічна енергія газу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48164  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мариніч Євген 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)  Програма для управління орендою транспортних засобів "eRent" 
("eRent")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48165  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мариніч Євген 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 для управління лізингом "eLis", версія 2" 
("eLis v2")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48166  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драчов 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)  Літературний твір наукового характеру "Метод "Глобальной 
коррекции человека и человечества"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод висвітлює світобачення та вчення целітеля Драчова О.В. 
Містить статті то доповіді на різноманітних конференціях та семінарах. 
Пояснює причини і наслідки всього поганого у Всесвіті та розкриває 
спосіб корекції людини і людства в цілому за допомогою авторської 
методики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48167  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подгурський Вячеслав 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)  Твір наукового характеру "Система Благо въст. Державоутворююча, 
інноваційна, соціально-економічна система будівництва громадського 
суспільства у державі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система являє собою виклад ідеології автора щодо побудови нового 
громадського суспільства. Це система,  в якій шляхом створення для 
покупця соціальних преференцій, виплат грошової винагороди за 
придбання товарів вітчизняних виробників та гарантій їх якості, схеми 
накопичувального страхування робить його інвестором самого себе, 
фінансової і банківської систем, вітчизняного виробництва та 
оздоровлення економіки в цілому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48168  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свінтковська Світлана Андріївна, Гашибаязова Олександра 
Василівна, Пасат Олександра Олександрівна, Дмитрієв Сергій 
Вікторович  

 

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 для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
молдовською мовою "Українська мова, 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48169  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

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)  Рукопис підручника "Математика, 5 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48170  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк Оксана Дмитрівна)  
 

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)  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів "Англійська 
мова (5-й рік навчання). 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48171  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
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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 "Дерев'яний будинок з колоди Ф360мм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48172  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Максим Миколайович (Max Petroff)  
 

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)  Трансцендентний етюд-панорама gis-moll для фортепіано 
"Грюнвальдська Битва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48173  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Максим Миколайович (Max Petroff)  
 

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)  Ноктюрн G-dur для фортепіано "Switezianka" ("Світезіанка")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48174  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мощенок Василь Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мощенок Василь Іванович, 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 "Визначення твердості матеріалів 
втискуванням сферичного індентора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48175  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Білоусова Тетяна Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Німецька мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів (перший рік навчання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання є складовою навчально-методичного комплексу разом із 
робочим зошитом, зошитом для контролю знань, книгою для вчителя й 
аудиодиском.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48176  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Німецька мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів (п'ятий рік навчання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання є складовою навчально-методичного комплексу разом із 
робочим зошитом, зошитом для контролю знань, книгою для вчителя й 
аудиодиском.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48177  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленька-Свистович Леся Володимирівна, Ковалевський Єжи, 
Ярмолюк Микола Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Польська мова (1-й рік навчання) для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48178  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Польська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48179  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинова Ольга Несторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Соціальна медицина та 
основи медичної статистики" / "Социальная медицина и медицинская 
статистика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс висвітлює питання соціальної медицини в сучасних умовах, 
розглядає основні методи медичної статистики, їх використання в 
практичній діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48180  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Олександр Вікторович, Борт Володимир Вікторович, Ярмак 
Марія Володимирівна, Малашенко Євген Вадимович, Ваврик Роман 
Петрович, Бєлов Данило Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Елеганс Україна" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Елеганс Мобільний Документообіг" 
("Elegance Mobile Docflow") у складі програмних модулів "Програмне 
забезпечення серверу додатків" та "Програмне забезпечення мобільних 
пристроїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма - інноваційна розробка, що представляє собою 
систему підтримки прийняття управлінських рішень, адаптовану до 
роботи на сучасних планшетах. Цей зручний та гнучкий інструмент з 
легкістю налагоджується під потреби конкретного керівника та 
забезпечує його мобільність, безпеку та безперервність діяльності 
керівника компанії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48181  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошниченко Максим 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 "CMS OneClick (бета-версія)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є готовим рішенням інтернет-магазина, що працює на базі 
OneClick, і ділиться на дві складові: основний сайт і адміністрвтивна 
панель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48182  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віталій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "РОШЕН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління продажами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма - це єдина інформаційна система, що охоплює 
основні форми управління і обліку підприємством та є конфігурацією 
для платформи 1С: Підприємство 8.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48183  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флегонтова Вероніка Валентинівна, Шейко Віталій Ілліч, Ясько 
Геннадій Володимирович, Лінніченко Олена Ростиславівна, 
Морфунцов Володимир Володимирович, Мовчан Тетяна Леонідівна, 
Ліцоєва 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)  Наукове видання "Метаболические, иммунные и гематологические 
изменения у спортсменов разных специализаций (рукопашный бой, 
борьба дзюдо, бодибилдинг) и их коррекция"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48184  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна, Савченко Людмила Петрівна, 
Сидоренко Марина Миколаївна  

 

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)  Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
"Німецька мова" (п'ятий рік навчання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48185  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарева Олена Євгенівна, Ільїнська Ніна Іллівна, Мацапура 
Валентина Іванівна, Бітківська Галина Володимирівна  

 

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)  Рукопис підручника "Учебник для 5 класса общеобразовательных 
учебных заведений с обучением на русском языке Интегрированный 
курс "Литература" (русская и мировая)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48186  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудяков Олександр Миколайович, Фролова Тетяна Яківна, Маркіна-
Гурджи Марія Геннадіївна  

 

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)  Рукопис підручника "Учебник для 5 класса общеобразовательных 
учебных заведений с обучением на украинском языке "Русский язык" 
(пятый год обучения)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48187  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудяков Олександр Миколайович, Фролова Тетяна Яківна, Маркіна-
Гурджи Марія Геннадіївна  

 

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)  Рукопис підручника "Учебник для 5 класса общеобразовательных 
учебных заведений с обучением на русском языке "Русский язык"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48188  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Яківна, Сичова Вікторія Томасівна  
 
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)  Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
"Українська мова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48189  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Конєва Тетяна Михайлівна, Орлова 
Ольга Василівна, Зуєнко Марина Олексіївна, Кобзар Олена Іванівна  

 
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)  Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів "Світова 
література"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48190  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр Миколайович  
 

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)  Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
"Українська література"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48191  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Марина Миколаївна, Палій Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
"Німецька мова" (перший рік навчання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48192  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцова Тетяна Володимирівна, Бех Іван Дмитрович, Пономаренко 
Володимир Степанович, Страшко Станислав Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи здоров'я" для учнів 5 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48193  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна, Трінька Ганна Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Німецька мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням німецької мови. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48194  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходзицька Ірина Юліївна, Павич Ніна Миколаївна, Горобець Олена 
Валеріївна, Безносюк Олена 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)  Підручник "Трудове навчання. Обслуговуючі види праці для дівчат. 5 
клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48195  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Олександр Петрович, Гельвановський Володимир 
Гаррівич  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Варіанти назв торгової 
марки та класифікація і варіанти найменувань засобів мийних різного 
призначення у вигляді рідин, паст, гелів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48196  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супрун 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 "Управління лісогосподарським 
підприємством для України" Редакція 1.2" ("Управление 
лесохозяйственным предприятием для Ураины" Редакция 1.2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма розроблена з метою автоматизації процесів та операцій по 
забезпеченню  достовірного і своєчасного обліку і постійного контролю 
за рухом лісопродукції на всіх стадіях заготівлі і транспортування та 
інших лісозаготівельних роботах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48197  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

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 "Гений игры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48198  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранова Єлєна Ніколаєвна (Баранова Елена Николаевна, Алёна 
Лейблан)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстами "Музичний альбом "Вернись в 
Киото"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48199  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піркова Ганна Василівна, Ладигіна Людмила Володимирівна, 
Караванцева Надія Володимирівна  

 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру, аудіовізуальний 
твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярний фільм "Развитие брюхоногого моллюска рапаны 
Rapana venosa (Val)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний фільм призначений для студентів і вчених, що вивчають 
зоологію безхребетних , біологію розвитку, ембріологію та екологічні 
аспекти розповсюдження рапани. Фільм, тривалістю 9 хв. 54 сек., 
знімали на протязі 2011-2012 рр. в лабораторії відділу аквакультури і 
морської фармакології ІнБПМ НАН України в процесі розробки 
біотехніки  вирощування рапани R. venosa в розподільнику.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48200  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Сергій Володимирович, Чернявський Олексій Едуардович, 
Сєров Олександр Миколайович, Підько Євгеній Вікторович, Щеглов 
Сергій Сергійович, Шибкой Сергій Олександрович, Черноусов Андрій 
Віталійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Рітейл-Консалтінг" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RBS-WMS" (Автоматизована система 
керування складом)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює керування, оптимізацію та інформаційну підтримку 
усіх типів процедур та операцій складу з використанням бездротових 
терміналів збору даних, інтегрується з обліковим та іншими системами. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48201  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лад (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 "ДАЖБОЖІ ЗАПОВІТИ УКРАЇНИ-РУСИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга відображає величний Світогляд та Історію Праукраїни на її 
вічних автоматичних землях навколо Причорномор'я й великого 
Триріччя Дніпра, Божої річки (П.Буг) і Дністра, у межах яких 
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зародилась УКРА-ІНДО-ЄВРОПЕЙСЬКА метацивілізація 
АТЛАНТИДА-Руси-ОРІЯНА.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48202  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калашников Костянтин Олексійович, Кузнецов Валерій 
Геннадійович, Босий Дмитро Олексійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В.Лазаряна 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система складання 
енергоефективного графіку руху поїздів "Поток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена програма призначена для побудови енергоефективних 
графіків руху поїздів досягнення рівномірного навантаження на тягові 
підстанції та зменшення рівня вират електроенергії в тягової мережі. 
Використання графіків руху поїздів на електрифікованих дільницях 
залізничного транспорту постійного струму потягне за собою 
підвищення енергоефективності роботи системи тягового 
електропостачання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48203  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суботін Фідель 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 "Метод векторного тейпирования"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний метод заснований на визначенні векторів руху кінцівок в 
просторі з урахуванням напрямку результуючого вектора, що 
складається із сум векторів руху окремих м'язів, які залежать від 
розташування м'язу, поєднання з роботою інших м'язів і типу суглоба, 
через який вона перекидається.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48204  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суботін Фідель Олександрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Система диагностики и лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата "Ортодинамика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48205  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця Павло Євгенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика тренировки групповых атакующих 
тактических действий в парах и тройках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У даній методиці тренування запропоновані найбіш ефективні 
комбінації атакуючих тактичних дій в парах і трійках, які часто 
застосовуються у грі, методи і засоби освоювання різних розиграшів в 
парах і трійках підібрані таким чином, щоб футболісти з інтересом 
відносились до занять.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48206  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матевушева Людмила Михайлівна  
 
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 гобеленів  "НЕТКАННЫЙ ГОБЕЛЕН - 2012"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Уявлені зображення різноманітних гобеленів, що виготовлені з 
вовняних ниток, шляхом наклеювання ниток на основу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48207  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ашанін Володимир Семенович, Пасько Владлена Віталіївна, Подоляка 
Олег 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 "Регбі-13"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коп'ютерна програма інформаційно-методичного забезпечення. 
Програмний продукт призначений для допомоги фахівцям з регбіліг в 
організації та управлінні навчально-тренувальним процесом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48208  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роговий Юрій Феодосійович  
 
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 (меморіальне видання) "Добрий день хай буде Вам" (Листи до 
Феодосія Рогового, статті , рецензії, примітки)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Упорядником книги є син лауреата Шевченківської премії (1992) - 
Роговий Юрій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48209  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриб Ніна Федорівна  
 

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)  Новели та оповідання "Душі причастя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гриб Н.Ф. Душі причастя: Новели та оповідання. - 
Полтава: Дивосвіт, 2011. - 144 с. 

 

Анотація   

Про покоління учорашніх хлопчиків і дівчат, котрім довелося пройти 
через пекло війни. Про сьогодення з його негараздами, світлими і 
теплими подіями.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48210  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієвський Микола 
Олександрович, Лушніченко Володимир Миколайович, Удовенко 
Володимир Олексійович  

 

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)  Технічний твір "СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ "ТРЕНАЖЕР 
ЛЕТЧИКА САМОЛЕТА Л-39 (С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для прищеплення і підтримки правильних і стійких 
навичок пілотів у техніці пілотування, навігації  та бойового 
застосування літака в різних умовах обстановки, у тому числі і в ході 
сучасного загальновійськового бою.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48211  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієвський Микола 
Олександрович, Лушніченко Володимир Миколайович, Удовенко 
Володимир Олексійович  

 

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)  Технічний твір "СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ 
ТРЕНАЖЕР ЭКИПАЖА ВЕРТОЛЕТА ТИПА Ми-8МТВ (Ми-17В) (С 
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для прищеплення членам екіпажів вертольотів 
даного типу правильних і стійких навичок з їх пілотування і бойового 
застосування в різних умовах обстановки, у тиму числі і в ході 
сучасного загальновійськового бою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48212  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієвський Микола 
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Олександрович, Лушніченко Володимир Миколайович, Удовенко 
Володимир Олексійович  

 

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)  Технічний твір "СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ "ТРЕНАЖЕР 
ГРУППЫ РУКОВОДСТВА ПОЛЕТАМИ (С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для навчання та спільного тренування посадовитх 
осіб груп керівництва польотами авіаційних частин діями в повному 
обсязі їх функціональнихобов'язків щодо управління льотними 
екіпажами без виконання реальних польотів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48213  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієвський Микола 
Олександрович  

 

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)  Технічний твір "СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ "ТРЕНАЖЕР 
ПЕРЕНОСНОГО ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА ТИПА 
"ИГЛА" (С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для вивчення пристрою комплексу, правил стрільби 
та проведення стрільців-зенітників з метою формування і закріплення 
стійких навичок, необхідних для візуальної розвідки та ідентифікація 
повітряних цілей, визначення їх діяльності, висоти і швидкості 
польоту, прийняття обгрунтованого рішення на обстріл цілей, 
проведення заходів попередньої і безпосередньої підготовки стрільби, а 
також пуску ракети та оцінки результатів стрільби.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48214  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієвський Микола 
Олександрович  

 

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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ "ГРУППОВОЙ 
ТРЕНАЖЕР ЭКИПАЖА ТАНКА Т-72Б (С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для спільного навчання та тренування екіпажів 
танків (командирів, навідників, механіків-водіїв) з метою формування і 
закріплення в учнів навичок у розвідці цілей, ведення вогню з 
комплексу озброєння танка Т-72Б усіма типами боєприпасів, 
включаючи керований снаряд , в основному і в аварійних режимах, 
вдень і вночі, всіма способами, по наземним цілям і вертольотам, а 
також для злагодження екіпажів у ході виконання вогневих і 
тактичних завдань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48215  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієвський Микола 
Олександрович  

 

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)  Технічний твір "СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ "ТРЕНАЖЕР 
ВОДИТЕЛЯ БОРТОВОГО ТЯГАЧА КАМАЗ-4310 (С 
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для навчання і тренування водіїв бортових тягачів 
КамАЗ-4310 (43114, 43115, 43118, 44108) в умовах навчального класу з 
метою формування та підтримки у них стійких навичок водіння тягача 
в різній обстановці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48216  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієвський Микола 
Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

447 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ "ГРУППОВОЙ 
ТРЕНАЖЕР ЭКИПАЖА БОЕВОЙ МАШИНЫ ПЕХОТЫ БМП-2 (С 
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для спільного навчання та тренування екіпажів 
бойових машин піхоти з метою формування і закріплення в учнів 
навичок у розвідці цілей, веденню з комплексу озброєння БМП-2 всіма 
типами боєприасів, включаючи протитанкову керовану ракету, в 
основному і в аварійних режимах, вдень і в ночі, всіма способами , по 
наземним цілям і вертольотам, а також злагодження екіпажів у ході 
виконання вогневих і тактичних завдань.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48217  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієвський Олександр Миколайович, Матвієвський Микола 
Олександрович  

 

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)  Технічний твір "СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ "ГРУППОВОЙ 
ТРЕНАЖЕР ЭКИПАЖА БРОНЕТРАНСПОРТЕРА  БТР-80 (С 
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для спільного навчання та тренування екіпажів 
бронетранспортерів з метою формування і закріплення в учнів навичок 
у розвідці цілей, ведення вогню з оєброєння БТР-80 усіма типами 
боєприпасів, в основному і аварійних режимах, вдень і вночі, всіма 
видами і способами, по наземним цілям і вертольотам, а також для 
злагодження екіпажів у ходівиконання вогневих і тактичних завдань.   
     

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48218  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович, Несіна-Інькова Алевтина 
Валентинівна, Шиян Ольга Миколаївна  

 

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 емблеми ВГО "Спілка ветеранів та працівників силових 
структур України "Звитяга"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

448 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз у вигляді Малого герба України (тризуба), нанесеного на 
козацький (мальтійський) хрест на вертикально розташованому 
перначу та схрещених шаблях (мечах), що містяться на щиті, на фоні 
вінка. у нижній частині нанесено девіз "ОБОВ'ЯЗОК ВИКОНАНО З 
ЧЕСТЮ".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48219  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович, Несіна-Інькова Алевтина 
Валентинівна, Шиян Ольга Миколаївна  

 
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 емблеми ВГО "Спілка ветеранів та працівників силових 
структур України "Звитяга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ескіз до сувеніру "Сувенірний пагон" у вигляді генеральського погону 
(генерал-майор, генерал-лейтинант та генерал армії) та стилізованого 
генеральського погону трапецевидної форми з Малим гербом України 
та схрещеними дубовими листками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48220  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович, Несіна-Інькова Алевтина 
Валентинівна, Шиян Ольга Миколаївна  

 
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 емблеми ВГО "Спілка ветеранів та працівників силових 
структур України "Звитяга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз до сувеніру "Настільний прес-пап'є "Звання" у формі кола з 
Малим гербом України або тризубом на фоні козацького 
(мальтійського) хреста. По зовнішньому колу нанесено напис 
належності до силових структур та звання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48221  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович, Несіна-Інькова Алевтина 
Валентинівна, Шиян Ольга Миколаївна  

 

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 емблеми ВГО "Спілка ветеранів та працівників силових 
структур України "Звитяга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз Знака ВГО "Союз рятівників" з мініатюрою у вигляді  двох 
циркулярних стрілок протилежних напрямів, розміщених на 
чотирикінцевій зірці, що розташована у колі зі словами SALVARE 
ADJIVARE. Уся композиція розміщена на рівносторонньому хресті, 
мініатюра має той же вигляд за виключенням рівносторонього хреста 
та слів ВРЯТУВАТИ ДОПОМОГТИ.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48222  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопов Олександр Михайлович, Несіна-Інькова Алевтина 
Валентинівна, Шиян Ольга Миколаївна  

 

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 емблеми ВГО "Спілка ветеранів та працівників силових 
структур України "Звитяга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз у вигляді стилізованого зображення тризубу, виконаного за 
допомогою схрещених шабель до гори та вертикального розташуваного 
пернача.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48223  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левицький Володимир Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Паспорт товарного блока"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерну програму створено для паспортизації товарної продукції 
на кар'єрах декоративного каменю, основною функцією якої є 
автоматичне визнання геометричних розмірів і об'ємів товарних блоків 
на основі результатів наземної цифрової фототеодолітної зйомки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48224  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Була Людмила Валер'янівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Дистанционный учебный курс 
подготовки заводчиков-кинологов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Учбовий курс розроблено для навчання заводчиків-кінологів 
відповідно вимогам Міжнародної Кінологічної Федерації до 
спеціалістів з племінного розведення собак.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48225  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Була Людмила Валер'янівна, Веклич Людмила Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів "Дистанционный учебный курс 
подготовки экспертов-кинологов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Учбовий курс розроблено для навчання експертів-кінологів відповідно 
вимогам Міжнародної Кінологічної Федерації до кваліфікації суддів 
виставок собак.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48226  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юскович-Жуковська Валентина Іванівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Збірник питань та відповідей з інтелектуальної власності. Частина 1. 
Авторське право і суміжні права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний збірник формує у страшокласників, студентів, викладачів, 
творчих працівників та користувачів об'єктів інтелектуальної 
власності базові знання з авторського права і суміжних прав.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48227  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Олег 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)  Графічне зображення логотипу "ЧОЛОВІЧІ РОЗВАГИ" ("ЧОЛОВІЧІ 
РОЗВАГИ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48228  
 

Дата реєстрації авторського права  07.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матушевська Леся 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)  Графічне зображення логотипу "ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ" 
("ЦЄО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48229  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Четверик Владислав Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Чарівничі Дивинята"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сучасна інтерпретація традиційних демонологічних вірувань 
українського народу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48230  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кольченко Володимир Віталійович, Коротчин Микола 
Володимирович, Шахназаров Сергій Арутюнович, Картушин 
Олександр Михайлович  

 

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 "ВЕРТОЛЕТ Ми-14ГП. РУКОВОДСТВО ПО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСТЛУАТАЦИИ. 14ГП.ВЕЛ 0034.РТЭ-12. Книга 1-
6"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано інструкцію гелікоптеру Мі-14ГП та необхідні дані для 
виконання робіт з технічного обслуговування гелікоптеру Мі-14ГП. 
Наведений перелік розділів, у яких описано інформацію про гелікоптер 
Мі-14ГП та про готові вироби, що встановлено на гелікоптер, 
транспортне обладнання гелікоптеру, бортові системи контолю та 
реєстрації польотних даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48231  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анікєєв Сергій 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 "Друзьям моим и не только"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48232  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстрацією "Пальчиковая 
гимнастика для детей с 3 летнего возраста "Бал зверей" учебно-
развивающая игра-поделка" ("Бал зверей")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитяча гра створена з метою розвитку творчих здібностей дитини, 
вдосконалення її продуктивної діяльності, формування пальцевої 
техніки, необхідної для оволодіння навичками мовлення, письма.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48233  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бучакчійська Світлана Борисовна (Вероніка Перо)  
 

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)  Дитяча чарівна казка "Дракоша в Одуванчиковой долине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використовуючи форму казки, автор зміг в діях своїх героїв  
відобразити дуже важливі філософсько-моральні проблеми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48234  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віценя Лідія 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)  Художньо-документальна повість "Прости за все... Одинадцять 
сходинок у вічність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повість про Олександру Путрю - юну, надзвичайно талановиту 
художницю з Полтави, життя якої обірвалось в 11 років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48235  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катерина Крас (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)  Книга "Збірка віршів "СЛІД поезія і не тільки вона" ("СЛІД")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Перша збірка віршів. Романтика, почуття, щастя, кохання, природа - 
все, що допомагає розфарбувати буденність у кольори.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48236  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Наталія Іванівна, Бойко Григорій Васильович, Цвіліховський 
Микола Іванович, Саяпін Сергій Петрович, Вальчук Олександр 
Анатолійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Експертна система "Внутрішні хвороби тварин: 
методи діагностики, лікування і заходи профілактики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір орієнтовано для використання лікарями ветеринарної 
медицини, технологами переробки продукції тваринництва, 
фермерами, студентами і власниками тварин, працівниками 
інформаційно-консультаційних сільськогосподарських служб.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48237  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інтерактивна консалтингова система"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена система для формування оптимальної рекомендації для 
вирощування моркви за сучасною технологією. Результатом такого 
інтерактивного діалогу є отримання рекомендації щодо технології  
вирощування моркви під конкретні умови клієнта як в паперовому 
вигляді (документ), так і на технічних носіях (дисках, флешці, екрані 
ПК, мобільному телефоні).   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48238  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, Ткаченко Олексій Миколайович, 
Швиденко Михайло Зіновійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концептуальний підхід до розбудови електронної 
системи екстеншн сервісу в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створення такої системи в Україні має забезпечувати: достовірну 
оперативну інформацію щодо соціально-економічного розвитку 
агропромислового виробництва, аграрного ринку та екології сільських 
територій.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48239  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вальчук Олександр Анатолійович, Любецький Віталій Йосипович, 
Швиденко Михайло Зиновійович, Саяпін Сергій Петрович, Деркач 
Сергій Степанович, Бойко Григорій Васильович, Бойко Наталія 
Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційно-облікова система "Програма контролю 
відтворної здатності корів у системі моніторингу ветеринарного 
благополуччя у скотарстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційно-облікова система призначена для використання 
спеціалістами галузі тваринництва: лікарями ветеринарної медицини, 
зоотехніками, фермерами, техніками з штучного осіменіння, 
тваринниками та керівниками сільськогосподарських підприємств, а 
також працівниками Державної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України й інформаційно-консультаційних та аналітичних 
сільськогосподарських служб.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48240  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Руслан Володимирович, Кудрявцева Вікторія Григорівна  
 
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 телефільму "Машенька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48241  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонова Оксана 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)  Стаття "Особливості реалізації права на користування об'єктами 
публічної власності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто особливості реалізації права користування 
об'єктами публічної власності, визначено проблемні питання щодо 
реалізації даного права, надано пропозиції альтернативних шляхів 
вирішення правових колізій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48242  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонова Мирослава Юріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Дипломатичний інструментарій міжнародних 
економічних зв'язків України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті розглядаються актуальні проблеми світогосподарських 
зв'язків у системі національних економік країн.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48243  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафонова Оксана 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)  Стаття "Конституційний зміст державних символів України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано конституційний зміст символів, особливості 
регулювання даного питання на законодавчому рівні, проблеми, які 
виникають при реалізації і застосуванні державної символіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48244  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бражник Олександр Олександрович, Любаров Юрій Йосипович, 
Сафановський Дмитро Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій серіалу (кінофільму) "Анискин Forever" (три серії)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48245  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

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 "Олег Базилевич. Футбол ХХІ века"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія та сучасність радянського та українського футболу, через 
призму життя відомого футболіста і тренера - Олега Петровича 
Базилевича.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48246  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ножечкіна Олена Сергіївна, Васильковський Олександр 
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)  Документальний фільм "Балет ХХІ века"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячений життю та творчості відомого українського 
балетмейстера - Анатолія Шепер. В фільмі використані уривки з його 
постановок та інтерв'ю акторів театру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48247  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Андрій Олександрович, Сафонов Володимир 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут комп'ютерних 
технологій" 

 

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 "Комплекс засобів захисту інформації в 
локальних обчислювальних мережах від несанкціонованого доступу 
"Гриф-Мережа" ("Комплекс "Гриф-Мережа")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для забезпечення захисту інформації з 
обмеженим доступом, оброблюваної у локальних обчислювальних 
мережах, що побудовані на базі ПЕОМ під управлінням операційних 
систем Windows XP або вище.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48248  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Андрій Олександрович, Сафонов Володимир 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут комп'ютерних 
технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комплекс засобів захисту інформації від 
несанкціонованого доступу "Гриф" версії 3" ("Комплекс "Гриф" версії 
3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для забезпечення захисту інформації з 
обмеженим доступом, оброблюваної в автоматизованих системах, що 
побудовані на базі ПЕОМ під управлінням операційних систем  
Windows XP або вище.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48249  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Андрій Олександрович, Сафонов Володимир 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут комп'ютерних 
технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система "Захищена електронна пошта 
"Бриз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Система призначена для автоматизації здійснення обміну 
повідомлення в електронному вигляді між користувачами електронної 
пошти з використанням розподілених мереж передачі даних довільного 
типу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48250  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдалов Ігор Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Баскетбол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48251  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Валерій Миколайович, Миргородський Артем 
Валерійович, Іванникова-Миргородська Ольга Валеріївна, Пилипчак 
Ілона 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)  Літературний письмовий твір "О ВРЕМЕНИ БЕЗ СТРЕЛОК И 
ЦИФР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі йдеться про розроблений автором, принципіально новий 
відрахунок часу, який дозволяєт побачити час без стрілок та цифр.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48252  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Практика оздоровления с НУГА БЕСТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить інформацію про обладнання "НУГА БЕСТ" та методи 
його використання для оздоровлення організму люини. Книга 
призначена для широкого кола читачів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48253  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охріменко Станіслав Сергійович, Світлицький Віктор Михайлович, 
Бобрук Олексій Вікторович, Наконечний Ярослав Борисович, 
Ярошенко Андрій Миколайович, Чайченко Богдана Ігорівна  

 
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 інформаційний комплекс "Фонд 
нормативної документації ДК "Укргазвидобування" ("КІК "Фонд НД 
ДК "Укргазвидобування")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс являє собою комп’ютерну програму з базою даних, об’єктом 
дослідження якої є окремий нормативно-технічний документ, який 
призначений для практичного використання фахівцями 
газовидобувної галузі, а також для накопичення, систематизації, 
складання звітів та швидкого пошуку чинних електронних 
нормативних докуменів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48254  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Дмитро Михайлович (Галіцин)  
 
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 "Мальчишки нашего двора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48255  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чефранов Олександр Ігорович, Яцюк Віктор Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Вертикаль-авіа" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Планування, документообіг та виконавча 
дисципліна на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє визначити своєчасність виконання 
завдань, які поставлені директором підприємства на певний період 
часу для заступників директора та начальників підрозділів 
підприємства, визначити коефіцієнт ефективності їх праці та 
призначити розмір преміальної винагороди за активність у 
виробничому процесі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48256  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Продивус Володимир Степанович  
 
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)  Опис "Правила проведення спортивної гри - боксу в Україні 
(поєдинки серед аматорів, професіоналів та команд)" ("Поєдинки серед 
аматорів, професіоналів та команд")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір, що заявляється, являє собою опис нових правил проведення 
спортивного змагання - боксу. Твір включає варіанти проведення 
змагань (правила) для різних груп: за віком, вагою та рівнем 
майстерності (аматори/професіонали), а також включають правила 
змагань для команд.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48257  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинюк Ольга Іванівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "EXAMINE YOUR ENGLISH"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник містить окремі авторські англомовні твори, 
створені за авторською науковою концепцією мовленєво-мовних 
матриць, україномовні анотації та передмову.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48258  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинюк Ольга Іванівна  
 

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)  Оповідь "Potatoes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оповідь містить авторське трактування історії розповсюдження 
картоплі в Європі та авторські оцінки особливостей ставлення до 
картоплі в різних європейських культурах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48259  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвинюк Ольга Іванівна  
 

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)  Переказ "Tom's First Royal Dinner"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений на основі мовленєво-мовних матриць англійським 
переказом глави сьомої романа Марка Твена "Принц і жебрак".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48260  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мар’єнко Лідія Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Опитувальник щодо болів голови у хворих на 
епілепсію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначений для діагностики типу болів голови у хворих на епілепсію 
впродовж перебігу захворювання. Структурно опитувальник 
складається з 18 запитань щодо характеру, локалізації, тривалості, 
провокуючих чинників, впливу ліків та часу виникнення болів 
стосовно появи епілептичних нападів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48261  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Надія 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)  Літературна збірка "Ідеальні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48262  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Целінська Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів  ужиткового мистецтва "Текстильные украшения 
Натальи Целинской 2010-2012"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48263  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутковський Василь Миколайович, Палій Ольга Анатоліївна, Палій 
Степан Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Легенди (історії) "Золотого дукату"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48264  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левін Кирило Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  ТОЙСЛАБ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД (TOYSLAB 
ENTERTAINMENT DEVELOPMENT LTD) 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "New Smart Toys for My Dad to Play with 
Me!" ("Me&Dad")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає графічні зображення та текст англійською мовою. Твір 
являє собою презентацію проекту, який призначений для 
популяризації відносин між дитиною та батьком.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48265  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "Детства друг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48266  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калиновський Сергій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ, ВЛЮБЛЮСЬ, СЛЫШИШЬ... , 
ФОРМУЛА ПЕРВОЙ ЛЮБВИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48267  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімбіров Юрій Якович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Школа игры на шестиструнной гитаре Юрия 
Яковлевича Симбирова для безнадег от начала до профессионала!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48268  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєв Сергій Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір, музичний твір з текстом, фотографічний твір, 
твір образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Композиція "Сабельный вальс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція - це спроба об'єднати музику, поезію, хореографію із 
фехтуванням та акробатикою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48269  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таміла Гришко (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Сказки от бабушки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48270  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Олена Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Советы "зелёному" учителю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48271  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіляєв Євген 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 "Печное дело (Вопросы и ответы)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі автор розповідає про теоретичні основи справи, а також дає 
практичні рекомендації по кладці печей із власного досвіду. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48272  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіппова Марія Миколаївна (Яніна Мозелевська)  
 

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 "Рандеву з мрією" друга частина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спогади дитинства стилістики Алекс Французам з краплиною фентезі і 
романтики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48273  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіппова Марія Миколаївна (Яніна Мозелевська)  
 

Повне ім’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 "Маша і її лісові друзі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка пропригоди Маші і її друзів звірів в лісі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48274  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дикун Микола Васильович, Новак Валерій Миколайович, Новак 
Юлія Миколаївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Дольмены, кромлехи, пирамиды - ворота в небо!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті аналізуються версії та пропонується нова щодо призначення 
мегалітичних споруд, загадка яких не розгадана вченими і до сьогодні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48275  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиманський Олександр Петрович, Лиманська Ольга Юріївна  
 

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)  Науковий твір "Електронна версія науково-дослідного проекту 
"Біоінформатичний аналіз геному соціально значущих патогенів та 
створення молекулярних наборів для їхньої ампліфікаційної детекції" 
("LAMP-аналіз")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою проекту є визначення нових, раніше невідомих, потенційних 
РНК-термометрів, зчеплених, в тому числі, з експресією генів 
вірулентності.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48276  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огірко Ольга Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційна технологія визначення енергетичних 
характеристик поверхневих шарів металів з використанням алгебри 
алгоритмів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Данний твір є теоретичною базою практичних аспектів аналізу 
корозійних процесів для оцінювання станів конструкційних матеріалів, 
які знаходяться в агресивному середовищі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48277  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Мантула Вадим Дмитрович, 
Литвиненко Володимир Григорійович, Каневський Олександр 
Львович, Андрєєва Тетяна Альбертівна, Слісаренко Андрій 
Анатолійович, Скоромний Андрій Леонідович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-технічний центр 
металургійної промисловості "Енергосталь" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика прогнозування обсягів викидів 
парникових газів на металургійних підприємствах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір призначений для прогнозування викидів парникових газів 
в атмосферу металургійними підприємствами при зміні обсягів 
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виробництва або в результаті технічного переозброєння виробництва, 
заснована на принципі детермінації кількості і асортаменту товарної 
(кінцевої) продукції з одного боку, та обсягів виробництва інших видів 
продукції, що є напівфабрикатами інших переробок металургійного 
виробництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48278  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Андрій 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)  Документальний фільм "Обитель Божа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48279  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Віктор Станіславович  
 

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, літературний 
письмовий твір публіцистичного характеру, літературний письмовий 
твір технічного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "Люди и твари"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події фантастичної повісті розгортаються в майбутньому. Землю 
захопили войовничі прибульці з планети Гіанті - гіантійці, які 
методично знищують людей. З часом, їм починає невистачати солдатів, 
та й низькі температури повітря вкрай негативно впливають на їх 
здоров'я.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48280  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онисько Ігор Богданович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Душе... губи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вистава написана в стилі скетч-шоу. Головні герої - Віра, Надія, Любов 
та Душа прагнуть зрозуміти хто така людина і у спробах її відшукати 
стає зрозумілим, що втрачаючи зв'язок з душею людина губить свої 
відчуття.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48281  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Сергій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Реаліті-шоу "Як стати мером та 
депутатом" ("Вибори")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створений реаліті-шоу якому ще немає аналогів у світі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48282  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лижичко Руслана Степанівна (Руслана)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій "ОГО ШОУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Шоу ексклюзивного інноваційного формату, аналогів якого немає у 
світі! Це гра 11 міст України в найгучнішому масовому шоу! Ого-шоу 
подорожує по Україні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48283  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Наталія Володимирівна (PLATA)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новый год"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48284  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярук Христина Сергіївна  
 
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  "Профіль посади інженера з організації та нормування  
праці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Профіль посади інженера з організації та нормування праці містить 
інформацію про особливості професійної діяльності, вимоги, до 
людини, до обсягу знань, вмінь, навичок, кваліфікаційні 
характеристики професії, вимоги до стану здоров'я, до 
психофізіологічних та психологічних властивостей людини тощо.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48285  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярук Христина Сергіївна  
 

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 "Діаграма значущості загальних та професійних 
компетенцій інженера з організації та нормування праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Діаграма значущості загальних та професійних компетенцій інженера з 
організації та нормування праці, містить дві групи компетенцій: 
особистісні та професійні, що оцінені за ступенем значущості для 1 та 2 
категорій економіста з праці.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48286  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Сергій 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)  Монографія "Реалізація міжнародних стратегій у сфері охорони 
здоров'я населення України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Линник С.О. Реалізація міжнародних стратегій у 
сфері охорони здоров'я населення України : (монографія). - К.: "ЦП 
"Компринт", 2012. -  250 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48287  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синєбок Світлана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сборник бюллетеней инновационных идей ОАО 
"ПАВЛОГРАДУГОЛЬ" 2009-2010 годы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний збірник творів включає Бюлетні інноваційних ідей ВАТ "ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" № 5, 6, 7, 8, 9, які видані в рамках Регламенту 
організації інноваційної діяльності у  ВАТ "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" . 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48288  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горлова Христина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сборник бюллетеней инновационных идей ПАО 
"ДТЭК ПАВЛОГРАДУГОЛЬ" 2011-2012 годы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний збірник творів включає Бюлетні інноваційних ідей ПАТ "ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" № 10, 11, 12, 13, 14, які видані в рамках 
Регламенту організації інноваційної діяльності у  ПАТ "ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" .  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48289  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Валерій Юхимович, Равський Семен Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Ескізний проект художнього рішення середовища інтер'єрів та 
експозиції Кіровоградського обласного краєзнавчого музею"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48290  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мащенко Павло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного ігрового фільму "Вчитель 
німецької"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Вчитель німецької" - це історія одного високого вчинку звичайного 
німецького солдата, який у роки окупації потрапив працювати 
вчителем у сільську школу. І ціною власного життя довів дітям в 
своєму класі, що не всі німці фашисти, і боротися за свободу та гідність 
необхідно за будь-яких умов.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48291  
 

Дата реєстрації авторського права  15.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терез Едуард Іванович, Терез Галіна Андріївна, Козак Анатолій 
Вікторович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Программа определения содержания 
водяного пара в атмосфере земли по метеоданным"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для визначення вмісту водяної пари в 
атмосфері Землі за метеорологічними даними для обраної метеостанції 
й конкретного часу доби.  
 Номер свідоцтва про реєстрацію  авторського права на твір  48292   Дата реєстрації авторського права  18.03.2013   Повне ім’я та/або псевдонім автора  (авторів), чи позначення "Анонімно"  Димов Костянтин 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 "Побудова моделі обігріву дачних будинків"    Вихідні дані для оприлюднених творів    Анотація   Призначена для розрахунку необхідного режиму роботи опалювального обладнання за визначених умов засобами мови Object Pascal та середовища програмування Borland Delphi.  
 Номер свідоцтва про реєстрацію  авторського права на твір  48293   Дата реєстрації авторського права  18.03.2013   Повне ім’я та/або псевдонім автора  (авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудра Вероніка Валеріївна   Повне ім’я 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 "Toyboy"    Вихідні дані для оприлюднених творів    Анотація   У музичному творі розповідається про кохання до молодого гарного хлопця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48294  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудра Вероніка Валеріївна  
 

Повне ім’я 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 "С.І.А"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У музичному творі розповідається про любов та боротьбу.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48295  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудра Вероніка Валеріївна  
 

Повне ім’я 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 "RUSSIAN DOLL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У музичному творі розповідається про дискримінацію та красу.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48296  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудра Вероніка Валеріївна  
 

Повне ім’я 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 "Camera"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У музичному творі розповідається про мистецтво, режисерську та 
акторську роботу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48297  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудра Вероніка Валеріївна  
 

Повне ім’я 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 "Sing"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У музичному творі розповідається про пісні, музику та 
самовдосконалення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48298  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квицинський Анатолій Олександрович, 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 напруженості 
електричного поля та індукції магнітного поля повітряних та 
кабельних ЛЕП"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Компютерна програма реалізує алгоритм, наведений у методичці СОУ-
Н ЕЕ 20,179: 2008 "Розрахунок електричного і магнітного полів лінії 
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електропередавання". Вихідними даними програми є технічні 
характеристики проводів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48299  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беженар Юлія Рустамівна, Саранча Олександр 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 "Чемпіони"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48300  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коженевський Сергій Романович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "ВЗГЛЯД НА 
ЖЕСТКИЙ ДИСК "ИЗНУТРИ" Визуальный анализ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою дослідження, висновки та рекомендації щодо 
сучасних методів, аналізу та рекомендацій стосовно принципів роботи 
та конструктивних особливостей накопичувачів на жорстких 
магнітних дисках. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48301  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коженевський Сергій Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "ВЗГЛЯД НА 
ЖЕСТКИЙ ДИСК "ИЗНУТРИ" Магнитные головки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір висвітлює теоретичні та практичні питання застосування 
магнітних головок в накопичувачах на жорстких магнітних дисках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48302  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коженевський Сергій Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "ВЗГЛЯД НА 
ЖЕСТКИЙ ДИСК "ИЗНУТРИ" Механика и сервосистема"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір висвітлює теоретичні та практичні питання побудови 
сервосистеми накопичувачів на жорстких магнітних дисках і його 
механіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48303  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коженевський Сергій Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "ВЗГЛЯД НА 
ЖЕСТКИЙ ДИСК "ИЗНУТРИ" Основы хранения информации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір висвітлює теоретичні основи зберігання інформації на 
накопичувачах на жорстких магнітних дисках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48304  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коженевський Сергій Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "ВЗГЛЯД НА 
ЖЕСТКИЙ ДИСК "ИЗНУТРИ" Словарь терминов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою словник, в якому дається тлумачення більш ніж 1400 
термінам, які мають відношення до накопичувачів на жорстких 
магнітних дисках, а також до відновлення і видалення інформації, яка 
на них зберігається.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48305  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коженевський Сергій Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Применение 
природных каменных материалов в ландшафтном дизайне и 
строительстве"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою звернення уваги широкого кола читачів на красу і 
користь оточуючих нас природних будівельних кам’яних матеріалів і 
рекомендації більш широко їх використовувати в ландшафтному 
дизайні і архітектурі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48306  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голка Неоніла Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Основи профілактичної 
медицини" / "Основы профилактической медицины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс лекцій сприяє грунтовному застосуванню студентами основ 
профілактичної медицини для досконалого планування та втілення в 
життя належних профілактичних заходів, спрямованих на 
оздоровлення населення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48307  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінніченко Оксана Ярославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Методологія наукової 
роботи" / "Research Methodology in Nursing"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій методології наукової роботи складена для студентів 
медсестринського факультету медичного інституту з врахуванням 
основних практичних задач, які стоять перед майбутніми медичними 
сестрами різного профілю, оскільки в своїй діяльності їм прийдеться в 
тій чи іншій мірі мати справу з виконанням наукових досліджень, 
написанням наукових робіт, журнальних статтей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48308  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Ірина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Основи педагогіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку основ педагогіки 
у світі. Розглядаються основні концептуальні педагогічні моделі та 
стандарти педагогічної діяльності. Вивчає питання педагогічного 
процесу у цілому, функції педагогіки, його основні етапи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48309  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драч Ігор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Українська мова (за 
професійним спрямуванням)" / "Украинский язык (по 
профессиональному направлению)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій присвячений загальним проблемам ролі життя суспільства 
і професійній діяльності. Розглянуті питання історії української мови, її 
сучасного розвитку та місця серед інших мов світу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48310  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драч Ігор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Українська мова (за 
професійним спрямуванням)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій присвячений загальним проблемам ролі життя суспільства 
і професійній діяльності. Розглянуті питання історії української мови, її 
сучасного розвитку та місця серед інших мов світу. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48311  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лотоцька Олена Володимирівна, Сопель Ольга Миколаївна, Козак 
Дарія Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Основи профілактичної 
медицини" / "Basis of preventive medicine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій сприяє грунтовному застосуванню студентами основ 
профілактичної медицини для досконалого планування та втілення в 
життя належних профілактичних заходів, спрямованих на 
оздоровлення населення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48312  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Ірина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Педагогіка і мистецтво 
викладання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку основ педагогіки 
і мистецтва у світі. Розглядаються основні концептуальні педагогічні 
моделі та стандарти педагогічної діяльності, основи мистецтва 
викладання. Вивчається поняття педагогічного процесу та мистецтва 
викладання у цілому, функції педагогіки, його основні етапи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48313  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Ірина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Основи педагогіки" / 
"Основы педагогики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку основ педагогіки 
у світі. Розглядаються основні концептуальні педагогічні моделі та 
стандарти педагогічної діяльності. Вивчає питання педагогічного 
процесу у цілому, функції педагогіки, його основні етапи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48314  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драч Ігор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Іноземна (українська) мова" 
/ "Foreign Ukrainian language"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В курсі подано загальні відомості про історіяю української мови та 
сучасний стан. Курс лекцій орієнтований на допомогу в дистанційному 
оволодінні іномовними студентами правилами вимови українських 
звуків та буквосполучень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48315  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нор Петро 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Реактивные 
учебно-тренировочные самолёты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії викладені та проаналізованні основні льотно-технічні 
характеристики, цільове призначення та технічний рівень реактивних 
та навчально-тренувальних літаків. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48316  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Турчин Валентин 
Миколайович, Комаров Володимир Олександрович, Білько Наталія 
Юріївна, Оністрат Олександр Анатолійович, Лотоха Людмила 
Михайлівна, Васюхіна Валентина Олексіївна, Бондарчук Марія 
Вікторівна, Яйчук Микола Семенович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
проведення патентних досліджень при виконанні науково-дослідних і 
дослідно-конструкторських робіт на замовлення Міністерства оборони 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розкрито порядок проведення патентних досліджень стосовно 
озброєння та військової техніки. Методичні рекомендації дозволять 
забезпечити високий технічний рівень та якість військової техніки на 
основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48317  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Турчин Валентин 
Миколайович, Комаров Володимир Олександрович, Білько Наталія 
Юріївна, Оністрат Олександр Анатолійович, Лотоха Людмила 
Михайлівна, Васюхіна Валентина Олексіївна, Бондарчук Марія 
Вікторівна, Яйчук Микола Семенович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Довідник вимог 
законодавчих, нормативно-правових актів та державних стандартів 
України щодо інтелектуальної власності при виконанні науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт на замовлення 
Міністерства оборони України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Довідник призначений для фахівців структурних підрозділів 
Міністерства оборони України, що здійснюють супроводження 
договорів (контрактів) на виконання НДДКР, органів військового 
управління Збройних сил України, що беруть участь у заходах  
міжнародного співробітництва.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48318  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Турчин Валентин 
Миколайович, Комаров Володимир Олександрович, Білько Наталія 
Юріївна, Оністрат Олександр Анатолійович, Лотоха Людмила 
Михайлівна, Васюхіна Валентина Олексіївна, Бондарчук Марія 
Вікторівна, Яйчук Микола Семенович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
забезпечення захисту державних інтересів у сфері інтелектуальної 
власності при здійсненні міжнародного військово-технічного 
співробітництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48319  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
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 "Герб барона Каширіна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення дворянського баронського герба. Головним елементом є 
зображення щита, як основного елементу геральдики. Щит зображено в 
синьому кольорі. В середині щита зображено коронованого орла темно-
сірого, майже чорного кольору. Під щитом розміщено девізну стрічку 
сірого кольору з виконаним чорними готичними літерами написом 
"Барон Каширин".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48320  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Бланк диплому для нагородження орденом 
"Дванадцятипроменева зірка "КРЕДО-ДО-ЗІРОК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Центральну частину займає зображення зоряного неба, оточене 
прямокутною рамкою з двох ліній різної товщини. В центральній 
частині графічного твору на фоні зоряного неба розміщено зображення 
нагороди "Дванадцятипроменева зірка Кредо-до-зірок".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48321  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Віктор 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 "Методика обліку об'єму та об'ємної витрати води, 
перекачаної насосними агрегатами з синхронними електродвигунами" 
("Методика водообліку на насосних станціях за витратами 
електроенергії")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вимірювання об'єму та об'ємної витрати води, перекачаної насосними 
агрегатами з приводними синхронними електродвигунами, виконують 
непрямим методом - шляхом визначення часу роботи насосного 
агрегату та кількості витраченої активної електроенергії або 
потужності з подальшим обчисленням об'єму та об'ємної витрати води 
за формулами, наведеними в методиці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48322  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саша Подільський (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 "Дети большой перестройки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В зазначеному творі описується життя підлітків в часи перебудови й 
перших років назалежності України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48323  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снегірьов Станіслав Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика прогноза годового характера погоды для 
данной местности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48324  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драгомерецький Олександр Веніамінович, Кришталь Віктор 
Олександрович, Пелех Федір Анатолійович, Семчій Петро 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватна фірма "ЗЕМІНВЕСТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Технічна документація із землеустрою щодо виділення 
земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) для виготовлення 
державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам та 
обмінні файли у форматі XML та in4, каталоги координат та проектні і 
кадастрові плани на території Гарнишівської, Сарнівської, 
Соломнянської, Холодецької сільських рад Волочиського району 
Хмельницької області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для зберігання, обробки і модифікації даних, що 
використовуються в системі обліку, складається з обмінних файлів 
бази даних, каталогів координат та проектних і кадастрових планів і 
системи управління базою даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48325  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білозеров Євген Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мне все равно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48326  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

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 "Стой, девчонка "   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48327  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

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 "Убивай в себе убийцу" ("Убивай")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48328  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

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 "Одной тобой теперь я болен"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48329  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

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 науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Колыбель моя - Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор розповідає захоплюючу історію чоловіка, що тридцять років 
провів з інопланетянами під землею. Вони, навчивши Сергія багатьом 
речам, відправили його із спеціальним завданням у наш час. 
Промайнули роки, він зустрівся зі своєю дорослою дочкою. Майже 
детективне оповідання, насичене значущими відомостями про знання, 
подаровані інопланетянами, що допомагають вижити у нашому 
непростому світі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48330  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксютенко Олена Іванівна, Панченко Любов Олександрівна, Хасанов 
Ахат Тагірович, Шідловський Олександр 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)  Науковий твір "Комплексна програма "Замкнута система навчання та 
працевлаштування на базі міжгалузевого підприємства" ("КП 
"ЗСНП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новизною у Програмі є утворення гнучкої схеми надання освітніх 
послуг із застосуванням концепції переходу якості освіти в якість 
робочого ресурсу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48331  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксютенко Олена 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна концептуальна програма "Модель 
використання активів летаргічного фінансового стану у капітальному 
будівництві в різних галузях народного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором пропонується алгоритм для вирішення проблем підвищення 
вартості активів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48332  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

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 "Внутрихозяйственные 
интеллектуально-инновационные элиты: особенности, принципы, 
система и механизм функционирования", "Сущность и основные 
направления креативного переворота в менеджменте", 
"Стратегические креативно-инновационные трансформации во 
внутрихозяйственном менеджменте (несколько слов о креативном 
перевороте в менеджменте)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48333  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Табель Ігор Семенович, Жорняк Ольга Олександрівна (Ольга 
Александрова)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Берега"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

491 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48334  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жорняк Ольга Олександрівна (Ольга Александрова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Было больно" ("Больно")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48335  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітков Віктор 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)  Науковий твір "Концепція Державної цільової програми "Грибна 
індустрія" на період 2014-2020 рр."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепція спрямована на вирішення питання забезпечення населення 
свіжими культивованими грибами та новими високоякісними 
продуктами харчування на основі грибів та грибного білку, розвитку 
та функціонування ринкової інфраструктури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48336  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Alessandro Remi (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)  Літературно-художній твір "Азбука "Гадкий утёнок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Букви - це абстракція! І як вся абстракція, вона нелегка для 
запам'ятовування - особливо дітям.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48337  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Олена Миколаївна, Сінельникова Марина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Методичні вказівки до лабораторного 
практикуму та самостійної підготовки до екзамену з органічної хімії 
для студентів прискореної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичному посібнику наведені лабораторні роботи щодо 
приведення якісних реакцій на основі класи органічних сполук, 
матеріали для самостійної підготовки до екзамену з "Органічної хімії".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48338  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голка Неоніла Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Основи профілактичної 
медицини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48339  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінніченко Оксана Ярославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Педагогіка і мистецтво 
викладання" / "Pedagogics"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій базується на вивченні студентами філософії, соціології та 
інтегрується з цими дисциплінами; передбачає оволодіння і виховання. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48340  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінніченко Оксана Ярославівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Основи педагогіки" / "Basics 
of Pedagogy"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій базується на вивченні студентами філософії, соціології та 
інтегрується з цими дисциплінами; передбачає оволодіння провідними 
теоретико-методичними положеннями педагогічної науки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48341  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінніченко Оксана Ярославівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Європейська культура" / 
"European culture"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій формує уявлення студенської молоді про культурно-
історичний процес в країнах Європи: формує бачення студентів 
духовних цінностей та пріорітетів; ознайомить студентів і дозволить 
аналітично оцінити культурний розвиток в різні історичні періоди; 
охарактеризувати особливості європейської культури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48342  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінніченко Оксана Ярославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Правознавство і медичне 
законодавство" / "Law and Medical legislation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій дає можливість сформувати у навчальному процесі 
правові знання студентів майбутніх медичних працівників як фахівців, 
як громадян, показати, що на передньому плані загального 
праворозуміння стоїть проблема здійснення прав людини.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48343  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Максим 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)  Гімн компанії "Global Bilgi"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гімн являє собою текст пісні з покладенням на нього музики з 
аранжуванням для різних музичних інструментів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48344  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Борис Федорович, Буга Ілля Дмитрович, Троцан Анатолій 
Іванович, Носоченко Олег Васильович, Бродецький Ігор Леонідович, 
Крейденко Фіра Семенівна  

 

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)  Письмовий твір "Метод побудови полігональних діаграм стану 
потрійних металургійних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відноситься до фізичної хімії металургійних процесів. Твір 
включає новий графоаналітичний метод побудови полігональних 
діаграм стану потрійних систем. Побудовані полігональні діаграми 
можуть бути використані для розробки науково-технологічних основ 
підвищення ефективності металургії чорних і кольорових металів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48345  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зезюлін Кирило Олександрович, 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 оптимальної системи ремонту 
тягового рухомого складу методами динамічного програмування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48346  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антон Рыбаков (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)  Поетична збірка "В шаге от... (поэзия)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У конкретних умовах життя людині притаманне прагнення до 
рівноваги і гармонії. Це складений, багатий потенційними 
можливостями і різноманітний процес. Тільки віра здатна врятувати 
Людину від реальної трагедії земного життя, від того згубного кроку, за 
яким починається прірва зла і ненависті, ганьби й аморальності, 
втраченого завтра.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48347  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антон Рыбаков (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетична збірка "Побег из суеты... (поэзия)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга Антона Рибакова - це щире бажання вирвати людину з суєти 
земної, не дати їй задихнутися в бездуховності і безвір'ї. 
    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48348  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антон Рыбаков (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетична збірка "Прикосновение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Миттєвості рівноваги -  це вічна Любов, яка приходить до нас за 
допомогою віри. Дотик - це розкриття самобутності людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48349  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покотілов Анатолій Антонович (Антон Рыбаков)  
 

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)  Поетична збірка "Молитвы души... (Лирика)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор шукає відповіді на питання часу у свїй поетичній збірці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48350  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великодний Станіслав Сергійович  
 

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-технічний твір "Спосіб мультилінгвістичного перекодування 
компонентів систем автоматизованого проектування" ("Спосіб МЛП 
КСАП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання способу дасть значне підвищення ефективності 
застосування САП.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48351  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кліманов Дмитро Вікторович, Полупан Олександр Миколайович, 
Таратухін Євген 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)  Програмне забезпечення "ВЕКТОР-НЬЮС" ("ВЕКТОР-НЬЮС")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує фунціонування інтернет-засобу масової 
інформації у вигляді сайту. Відмінними особливостями є адаптивні 
здібності програмного забезпечення задля високої читабельності 
контенту у кінцевого користувача.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48352  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротніков 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 "Система автоматизованого моделювання та 
дослідження основних характеристик мобільних телекомунікаційних 
мереж" ("NETconstructor_1.0")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для оптимізації комп'ютерних 
мереж з використанням математичного моделювання на ЕОМ. 
Математична модель мережі являє собою сукупність співвідношень, 
що визначають процес зміни стану системи в залежності від її 
параметрів, вхідних сигналів, початкових умов і часу. Дана програмна 
система генерує модель мережі на основі вхідних даних про її 
топологію, про інтенсивності потоків запитів між вузлами мережі, 
довжин ліній зв'язку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48353  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Олена Олексіївна (Solomia)  
 

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)  Сценарій мюзиклу "Учебник ангела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48354  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслюк Андрій Анатолійович  
 

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)  Загальне керівництво по виробництву телешоу "Дівчина-бренд" 
("Brand-Girl")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Загальне керівництво по виробництву телешоу, що розраховане на 
участь дівчат без вищої освіти, які активно цікавляться модними 
течіями, зросли на публікаціях популярних підліткових та жіночих 
журналів та телепередачах про зірок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48355  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга Михайлівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Паттерн фірмового стилю Happy 
Paw"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На творі на жовтому фоні зображена сукупність елементів, розміщених 
за визначеною послідовністю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48356  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга 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)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Happy Paw "Песик сидить" 
(на білому фоні)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На творі зображено на білому фоні малюнок песика, що сидить, 
дивлячись вгору. Песик білого кольору з жовтими плямами. Нижче від 
зображення песика у рамці коричневого кольору на жовтому фоні 
знаходиться надпис коричневими буквами "Happy Paw". Нижче рамки 
з надписом на білому фоні міститься надпис коричневими буквами 
"heartbeat at your fett".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48357  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга 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)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Happy Paw "Песик сидить з 
піднятою лапкою" (на білому фоні)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48358  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга 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)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Happy Paw "Песик сидить" 
(на жовтому фоні)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На творі зображено на жовтому фоні малюнок песика, що сидить, 
дивлячись в гору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48359  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга 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)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Happy Paw "Песик сидить із 
піднятою лапкою" (на жовтому фоні)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48360  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга 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)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Happy Paw "Песик стоїть" 
(на жовтому фоні)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48361  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга 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)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Happy Paw "Песик лежить" 
(на жовтому фоні)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48362  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спектор Ольга 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)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Happy Paw "Песик стоїть" 
(на білому фоні)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На творі зображено на білому фоні малюнок песика, що стоїть на 
чотирьох лапах і дивиться вгору. Песик білого кольору із жовтими 
плямами. Нижче від зображення песика, у рамці коричневого кольору 
на жовтому фоні, знаходиться напис коричневими буквами "Happy 
Paw". Нижче рамки з написом на білому фоні міститься напис 
коричневими літерами "heartbeat of your feet".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48363  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глєбова Валерія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Валерія Глєбова. Атом і мрія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48364  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Внукова Наталія Миколаївна, Ачкасова Світлана 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)  Науковий твір "Методика оцінки стресостійкості страхових компаній 
(інших, ніж страхування життя)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика оцінки стресостійкості страхових компаній передбачає 
визначення рівня стресостійкості страхових компаній на основі 
граничних значень показників під впливом факторів ризиків, які 
базуються на системі мікропруденційних індикаторів стійкості 
страхових компаній.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48365  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтов Борис Вікторович, Войтова Ксенія Борисівна, Войтов Віктор 
Борисович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Тезиси на винахід нового мікроорганізму 
"Микроорганизм Войтова"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48366  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходзицька Ірина Юліївна, Павич Ніна Миколаївна, Горобець Олена 
Валеріївна, Безносюк Олена Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Трудове навчання (для дівчат). 5 клас для 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48367  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Віктор Костянтинович, Мачача Тетяна Святославівна, 
Титаренко Валентина Петрівна, Павх Степанія Петрівна, Гаврилюк 
Галина Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для дівчат) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48368  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олена Василівна, Масол Людмила Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Образотворче мистецтво для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 класів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48369  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Ольга Григорівна, Бойко Валентина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

504 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Природознавство для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48370  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48371  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Аристова Людмила Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Музичне мистецтво для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48372  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна  
 
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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
світова) для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48373  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Віктор Костянтинович, Лебедєв Дмитро Вікторович, 
Гедзик Андрій Миколайович, Юрженко Володимир Васильович  

 

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)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для хлопців) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48374  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
 
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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (румунська та 
світова) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
румунською мовою. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48375  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 
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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (польська та 
світова) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
польською мовою. 5 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48376  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 

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)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (угорська та 
світова) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
угорською мовою. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48377  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра Павлівна  
 
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)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48378  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48379  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (1-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48380  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Богатирьова Ірина Миколаївна, Бочко 
Оксана Петрівна, Коломієць Оксана Миколаївна, Сердюк Зоя 
Олексіївна  

 
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)  Рукопис підручника "Математика для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 5 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48381  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пометун Олена Іванівна, Костюк Ірина Альбертівна, Малієнко Юлія 
Борисівна  

 
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)  Рукопис підручника "Історія України для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48382  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна, Вембер Вікторія 
Павлівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна, Саражинська Наталія 
Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48383  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревегук Віктор Якович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Віктор Ревегук. Національне відродження 
Полтавського краю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Праця присвячена малодослідженій темі - історії національного 
відродження Полтавського краю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48384  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршевнюк Тетяна Валеріївна, Баштовий Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Природознавство для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48385  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48386  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несвіт Алла Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова (5-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48387  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Світова література для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48388  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Тетяна Євгенівна, Василенко Світлана Василівна, Гущина 
Наталія Іванівна, Василашко Ірина Павлівна, Коваль Ніна 
Степанівна, Гурська Олена Костянтинівна  

 

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)  Рукопис підручника "Основи здоров'я для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48389  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (5-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48390  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (1-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48391  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Віталій Сергійович  
 

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)  Рукопис підручника "Історія України для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48392  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Світлана Миколаївна, Ламонова Оксана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Образотворче мистецтво для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48393  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (5-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48394  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48395  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова Людмила 
Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48396  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Борис Миколайович, Загорний Володимир Костянтинович, 
Гащак Володимир Михайлович, Лещук Роман Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для хлопців) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48397  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 

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)  Рукопис "Математика для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 
клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний матеріал у підручнику викладено на високому науково-
методичному рівні. Виклад теоретичного матеріалу завершується 
належною кількістю прикладів розв'язування задач.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48398  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царьов Олександр Олександрович, Кошарний Володимир Віталійович 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Изменение мускулатуры конечности крыс при 
повреждении бедренного и седалищного нервов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений встановленню змін, які відбуваються в кінцівках 
щурів при пошкодженні стегневого і сідничного нерва. Містить опис 
послідовних  стадій при перетинку сідничного і стегневого нерва з 
використанням морфологічних і ембріологічних методик. Встановлені 
зміни у м’язах передньої групи, які відбуваються аналогічно змінам 
м’язів задньої групи стегна в тій же послідовності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48399  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромащенко Михайло Іванович, Ковальчук Павло Іванович, 
Михальська Тетяна Олександрівна, Матяш Тетяна Віталіївна, Шевчук 
Сергій Анатолійович, Волошин Микола Миколайович, Пендак Наталія 
Володимирівна, Задорожний Андрій Іванович, Ковальчук Володимир 
Павлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних 
наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Методика формування ціни на подачу води 
на зрошення, промислові та комунальної потреби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто встановлення механізму розрахунку цін 
водогосподарськими організаціями, управліннями магістральних 
каналів, які надають платні послуги з подачі води на полив 
зрошувальних земель, городів, садів і богарних земель, на промислові 
та комунальні потреби.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48400  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попіль Ірина Георгіївна (Ірина Сон)  
 

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 "Север манит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48401  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попіль Ірина Георгіївна (Ірина Сон)  
 

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 пісень "О чем поет душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло 49 (сорок дев'ять) пісень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48402  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярюк Ірина Олександрівна  
 

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)  Твір з питань мистецтва "Мистецький проект "Великий, славний, 
вічний Київ!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48403  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярюк Ірина Олександрівна  
 

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)  Твір з питань мистецтва "Мистецький проект "Казка дитячих мрій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48404  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцеба Денис Лукашович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПЛАТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Компонент 
первинної обробки та накопичення даних системи обліку даних 
реєстраторів розрахункових операцій Державної податкової служби"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48405  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Юрій Вікторович  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

516 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ескізів "Диван та крісло "5030"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48406  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розанов Павло Сергійович  
 

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 "Тоска и забота о Родине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48407  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагар Андрій Федорович  
 

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 "Раздумий взрыв"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48408  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зоренко Анастасія Олександрівна (Анастасія Вапліте)  
 

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)  Літературно-письмовий твір "Сборник сочинений 
"Головокружительный реванш"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48409  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 

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, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій кінофільму "14 февраля или День Святого 
Валентина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48410  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Очкань Анжела Олександрівна (Анжела Закорська), Лієвська 
Анжеліна 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)  Книга "Знаки Вселенной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить в собі казки, відомі нам з дитинства, але перероблені на 
сучасний лад з додаванням психологічних магічних, езотеричних 
елементів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48411  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапова Алла Вячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Авторський шрифт Алли Потапової"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48412  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майорнікова Яна Юріївна, Мішин Андрій 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 "Save my soul"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня розповідає про жінку, яка безмежно кохає. Вона просить 
коханого віддати їй усю його лобов та ніколи її не залишати, бо кожна 
мить без нього - це тортура. Серце жінки б'ється на межі можливого, 
коли він поряд, торкається її.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48413  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майорнікова Яна Юріївна, Мішин Андрій 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 "Огонь между нами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про палке кохання чоловіка та жінки. Розповідається, що вони 
ніби з різних планет, але їм довелося знайти один одного. Обидві такі 
різні, але між ними існує неймовірне притяжіння, яке порівнюється зі 
всепоглинаючим полум'ям. Це зводить їх з розуму.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48414  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"   Yuji "Jimmm" Tien (псевдонім), Smit (псевдонім), Mozol (псевдонім), 
Shooter (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Глобализация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48415  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікора Анна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методична підготовка майбутнього вчителя історії до 
формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методична підготовка майбутнього вчителя історії до 
формування ціннисних орієнтацій учнів у процесі навчання етики : 
монографія / А.О. Нікора . - Миколаїв : Іліон, 2012. - 216 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48416  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кварта Олександр 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 "Всё хорошо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48417  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Захарій Валерійович, Синиця Валентин Іванович  
 

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 "Демонстраційна модель візуалізації ефекту 
неоднозначності частот при дискретизації сигналів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення створено для моделювання явища 
неоднозначності частот і дослідження цього явища. Програма має 
учбовий уклін роботи, який дозволяє розглянути цей ефект послідовно 
вивчаючи кожний з етапів формування явища окремо, або сумісно. 
    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48418  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволапенко Олександр Ігорович (Sivik)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Freedom of my soul"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48419  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кольченко Володимир Віталійович, Коротчин Микола 
Володимирович, Картушин Олександр Михайлович  

 
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 "ВЕРТОЛЕТ Ми-14ГП. РЕГЛАМЕНТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 14 ГП.ВЕЛ 0035. РТО-12. 
Часть 1 - Планер и силовая установка. Часть 2 Авиационное и 
радиоэлектронное оборудование"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48420  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макс Ридли Кроу (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)  Роман "Сказка об охотнике" ("Охотник")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48421  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макс Ридли Кроу (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)  Роман "Сага о героях. В поисках Пророка" том III" ("В поисках 
Пророка" том III")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48422  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макс Ридли Кроу (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)  Роман "Сага о героях. Дары Колыбели" ("Дары Колыбели")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48423  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макс Ридли Кроу (псевдонім)  
 

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)  Роман "Сага о героях. В поисках Пророка" том I" ("В поисках 
Пророка" том I)  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48424  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макс Ридли Кроу (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)  Роман "Сага о героях. Пролог" ("Пролог")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48425  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макс Ридли Кроу (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)  Роман "Сага о героях. В поисках Пророка" том II" ("В поисках 
Пророка" том II")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48426  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андронов Олександр Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Моделі колючо-різальних 
загороджень з стрічкових єршисто-гістерезисних об’єднаних зацепів 
Андронова (ЄГОЗА) армованих дротяною матрицею в дротяно-
стрічкові спіралі Бруно і (або) Бруно-ЄГОЗА, і (або) панелі, і (або) 
інтер’єрні ряди"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48427  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андронов Олександр Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Модели колюче-режущих 
заграждений из ленточных ершисто-гистерезисных объединенных 
зацепов Андронова (ЕГОЗА) армированных проволочной матрицей в 
проволочно-ленточные спирали Бруно и(или) Бруно-ЕГОЗА, и(или) 
панели, и(или) интерьерные ряды"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48428  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Ольга Олександрівна  
 

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)  Методичний посібник "Система контролю якості аудиторської фірми"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведений приклад для формування системи контролю якості 
невеликої аудиторської фірми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48429  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишев Володимир Михайлович  
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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 "Самый надежный способ улучшения жизни в стране"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48430  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарохін Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з текстом, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів та пісень "Перекрёсток времён"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48431  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курилюк Сергій 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)  Науковий твір "Структурно-функціональна характеристика програми 
психологічного тренінгу спортсменів на початковому етапі підготовки" 
("Програма психологічного тренінгу спортсменів на початковому етапі 
підготовки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наукові дані про ауторегуляторні процеси вказують на їх важливість у 
контексті якісного управління навчально-тренувальною та 
змагальною діяльністю спортсменів. Анліз структури психологічної 
готовності спортсменів підтверджує необхідність удосконалення  
сучасної системи підготовки у спорті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48432  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лещак Олександр Миколайович, Соя Микола Михайлович, Курилюк 
Сергій 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)  Науковий твір "Комплексна програма корекції фізичного стану і 
соматичного здоров'я школярів в умовах літнього дитячого 
оздоровчого закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз чинного змісту фізичного виховання дітей в літніх дитячих 
оздоровчих закладах вказує на їх недосконалість в частині підвищення 
їх адаптаційного потенціалу і покращення резистентності організму 
дітей до впливу факторів довкілля.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48433  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоробогата 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)  Сценарій позакласного заходу з англійської мови на тему "MTV-
Party"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48434  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцький Василь Ярославович, Мицкан Богдан Михайлович, Курилюк 
Сергій 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)  Науковий твір "Технологія розвитку активного туризму в 
Українських Карпатах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Сучасні тенденції розвитку туризму характерезуються активізацією 
різних груп населення щодо використання активних форм відпочинку, 
поєднаних з перебуванням в природному середовищі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48435  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоров Юрій Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Правила гри "Рулетка по-українськи" 
(українською та російською мовами)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48436  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Хромих Анастасія Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичні рекомендації "Методичні підходи до побудови 
інтегрованих логістичних систем у фармації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліковано: "Методичні підходи до побудови інтегрованих 
логістичних систем у фармації№ науково-метод. рек./О.В. Посилкіна, 
А.Г. Хромих// Вид-во НФАУ.-Х.-2012.31 с. 

 

Анотація   

Рекомендації присвячені обгрунтуванню науково-практичних підходів 
щодо розробки методичних засад упровадження в діяльність суб’єктів 
фармацевтичного ринку інструментів й технологій інтегрованого 
управління потоковими процесами ефективності лікарського 
забезпечення населення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48437  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюбинський Олександр Соломонович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до збірки пісень та романсів "Закружилась листва золотая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48438  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайнуліна Ольга Вадимівна  
 

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 "Одиночество"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48439  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Олександр Анатолійович, Антипова Ірина Михайлівна, 
Яхимович Михайло 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 "LEKA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"LEKA" - це програмне рішення, яке може рекомендувати матеріал 
для пломбування найбільш відповідний пацієнтові по кольорових 
характеристиках і оптичної щільності. Рекомендація дається на 
підставі простого цифрового фото емалі зуба пацієнта з присутнім в 
кадрі калібрувальним зразком.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48440  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобрин Іван Васильович  
 

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 "Ріднокрай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48441  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушин Юлія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Маріанна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48442  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Корнієвська Валентина Григорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Фармацевтична ботаніка. Навчально-польова практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За своєю структурою і формою посібник містить характеристику 
отруйних рослин та правила роботи з ними, буря'нову-рудельну 
рослинність, кімнатні рослини, рослини Запорізького міського 
дитячого ботанічного саду, рослинність острова Хортиці.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48443  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Корнієвська Валентина Григорівна  
 
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)  Посібник "Анатомія рослин Модуль 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В практикумі наведені відомості про будову і роботу з мікроскопом, 
методи та етапи підготовки рослинного матеріалу, мікрохімічні реакції, 
які дозволяють уточнити і розширити уяву про будову деяких 
компонентів клітини і тканини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48444  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Корнієвська Валентина Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Фітотоксикологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник з фармацевтичної ботаніки для студентів денної та заочної 
форми навчання. За своєю структурою і формою практикум містить 
класифікацію отруйних речовин, способи надання першої допомоги, 
ботанічну характнристику лікарських рослин, що містять отруйні 
речовини. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48445  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борова Лариса Михайлівна, Боровий Андрій Ігорович, Борова Наталія 
Ігорівна  

 

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 "Календар "Технічні прилади"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48446  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Вікторевський (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій музичної п'єси "Манекены"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комедійна історія про талановиту співачку - доньку власника модного 
салону одягу, яка ледь не стає жертвою жениха - авантюриста, але 
отримує підтримку від манекенів, яких зачаровує її спів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48447  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терентьєва Катерина Іванівна, Терентьєва Надія Іванівна, Стаценко 
Іван Іванович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник проектів "Крым - оперный. Наследие и творческое развитие 
оперной культуры Крыма"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це - кластер-гранд-проект, що не має аналогів, семичастинна сюїта. 
Надзавдання - створення Севастопольського оперного театру - 
епіцентру оперного мистецтва Криму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48448  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агапов Денис Вікторович, Сишко Дмитро Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Метод оцінки і розвитку координаційних 
здібностей і техніко-тактичних характеристик з використанням 
бейсбольної "гармати" у школярів 12-14 років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод з використанням бейсбольної "гармати" значно покращує 
показники рівня розвитку координаційних здібностей і техніко-
тактичної підготовленності у школярів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48449  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Євгеній Миколайович, Луцюк Микола Віталійович, 
Павленко Володимир Борисович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для запису та аналізу електроенцефалограми 
з побудовою колірної карти амплітудно-частотних характеристик ЕЕГ. 
EEG Color Map 1.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для запису багатоканальної ЕЕГ одночасно із 
записом звукового сигналу. Отримані дані можуть бути відображені у 
вигляді 2D/3Dграфіків, таблиць та колірної карти, де відображається 
динаміка патерна ЕЕГ протягом всього  запису.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48450  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поперечний Павло Григорович, Сисоєнко Надія 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 "Електронна програма "fiz"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена для моніторингу стану здоров'я осіб (студентів) 
17-20 років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48451  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поперечний Павло 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)  Науковий твір "Електронна програма "Harmony"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена для полегшення розрахунку індивідуального 
фізичного розвитку осіб (студентів) 17-20 років центрального регіону 
України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48452  
 

Дата реєстрації авторського права  22.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голік Марат Миколайович, Гудкова Галина Михайлівна, Кириллін 
Вадим Юліанович, Сидорчук Олександр Володимирович, Соболь 
Валерій Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Конструкторська документація 
комплекту приладів 14Ш19-01 АЖИЮ.305642.001"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48453  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вареник Андрій Ігорович, 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Для моделювання трансформатора 
поперечного регулювання та РПН в АТ 750/330 кВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48454  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леньга Олег Володимирович, Макогончук Василь Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" 
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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 "Перетворення файлів формату ЦДУ в формат 
DGS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48455  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Юрій Петрович (Georg Mount)  
 

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 "Трассировка будущего. Секреты технологии внедрения 
желаемых сценариев событий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить систему знань та практичних інструментів, що 
дозволяють ефективно впливати на майбутні події. Досягається це за 
допомогою практики виконання проективних процесів. Ці інструменти 
дозволяють змінити шаблони мислення та поведінки, підвищують 
особисту ефективність, дозволяють визначити власні цілі та конкретні 
задачі, допомагають створити бажаний сценарій майбутнього та 
імплантувати його в реальність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48456  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казимир Володимир Вікторович, Харченко Марина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Чернігівський державний технологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна web-система підтримки 
управління якістю освітянських послуг у вищих навчальних закладах"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма - це Internet-орієнтоване програмне 
застосування, що забезпечує автоматизацію процесів системи 
управління якістю відповідно до вимог ISO 900:2008 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48457  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашкієв Григорій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний публіцистичний твір "Кибернетика здоровья"  
("Кибернетика здоровья")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новий погляд на феномен здоров 'я дозволив переосмислити джерела і 
механізми цілого класу хвороб і як наслідок, усвідомити резерви 
організму, а також, способи боротьби з такими хворобами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48458  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Турчин Валентин 
Миколайович, Комаров Володимир Олександрович, Білько Наталія 
Юріївна, Оністрат Олександр Анатолійович, Лотоха Людмила 
Михайлівна, Васюхіна Валентина Олексіївна, Бондарчук Марія 
Вікторівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
підготовки та подання заявки на секретний винахід (секретну корисну 
модель)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Рекомендації підготовлено для винахідників Збройних сил України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48459  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Турчин Валентин 
Миколайович, Комаров Володимир Олександрович, Білько Наталія 
Юріївна, Оністрат Олександр Анатолійович, Лотоха Людмила 
Михайлівна, Васюхіна Валентина Олексіївна, Бондарчук Марія 
Вікторівна  

 

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 "Методичні рекомендації щодо порядку 
контролю проведення патентних досліджень при виконанні науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт на замовлення 
Міністерства оборони України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Рекомендації містять порядок проведення процедури щодо патентних 
досліджень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48460  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Турчин Валентин 
Миколайович, Комаров Володимир Олександрович, Білько Наталія 
Юріївна, Оністрат Олександр Анатолійович, Лотоха Людмила 
Михайлівна, Васюхіна Валентина Олексіївна, Бондарчук Марія 
Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
патентно-ліцензійного супроводження науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт з розробки і модернізації ОВТ за замовленням 
Міністерства оборони України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації підготовлено для запровадження єдиного підходу щодо 
здійснення патентно-ліцензійного супроводження виконання науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт за замовленням 
Міністерства оборони України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48461  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Турчин Валентин 
Миколайович, Комаров Володимир Олександрович, Білько Наталія 
Юріївна, Оністрат Олександр Анатолійович, Лотоха Людмила 
Михайлівна, Васюхіна Валентина Олексіївна, Бондарчук Марія 
Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
забезпечення захисту державних інтересів у сфері інтелектуальної 
власності при виконанні державного оборонного замовлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації підготовлено для запровадження єдиного підходу в 
договорній роботі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48462  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситницький Максим Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Стратегічне управління: навчально-
методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний комплекс для студентів економічних 
спеціальностей. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48463  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Сергій 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)  Збірка оповідань "Мы" Не грустные очерки о нас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48464  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алена Огинец (псевдонім), Раджабов Олексій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Алена Огинец - Алексей Раджабов: о тебе, обо мне, о 
нас" ("О тебе, обо мне, о нас")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48465  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибін Роман Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Банг-ла-дешь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Замаж" (Звезда), "Катя" (Вурдалаки)  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48466  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Сергій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Виробничо-конструкторське бюро 
"Інтеграл" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивна мапа маршрутної автобусної 
мережі Автономної Республіки Крим"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для ведення бази даних автобусних 
маршрутів з можливістю отримання різноманітних звітів та внесення 
нової інформації. Програма буде експлуатуватися в підрозділах  
Республіканського комітету транспорту і засобів зв'язку АР Крим.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48467  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Валентина Андріївна, Омелян-Скирта Надія Григорівна  
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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 "Основи інтелектуальної власності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглянуті питання, які передбачені програмою курсу 
"Інтелектуальна власність".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48468  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур 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)  Науковий твір "Українська музична фольклористика: історія 
становлення та етапи розвитку від зародження до початку ХХ 
століття" ("Історія розвитку музичної фольклористики на Україні")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковому творі висвітлюється питання дослідження фольклорно-
етнографічної спадщини на Сумщині. Окремо подається матеріал про 
дослідницьку діяльність М.Ф. Сумцова 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48469  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур 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)  Науковий твір "Розвиток музичної фольклористики на Західній 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковому творі висвітлюється питання розвитку музичної 
фольклористики на Західній Україні від зародження до 20-х років ХХ 
століття. Розглядаються проблеми дослідницької діяльності товариств 
"Просвіти". Окремо подається матеріал про Закарпаття.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48470  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур 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)  Науковий твір "Наукові форми дослідження фольклорно-
етнографічної спадщини у 20-х роках ХХ століття на Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковому творі висвітлюється питання значення діяльності 
наукових установ в процесі дослідження фольклорно-етнографічної 
спадщини на Україні у 20-х роках ХХ століття.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48471  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калашнікова Ольга Григорівна, Калашнікова Юлія Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Имиджевый социальный проект с рабочим 
названием "ТВОЯ КРАЇНА" ("Робоча назва "Твоя країна")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою проекту є зближення українців і можливість відчути себе 
частиною єдиної країни. У нестандартній формі зібрти і показати 
Подіїзі своїх куточків України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48472  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєрсєнєв Володимир Андрійович  
 

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 "Периодическая система для медицины"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі уперше показана закономірність метамерного розвитку і 
проявів захворювань людини, які є метамерними. За аналогією із 
Законом і системою Менделєєва, що лежать в основі сучасного вчення 
про будову речовини, що становить усі ланки, так званої, мертвої 
природи, система представлених знань по суті є відкриттям, що знімає 
неясності щодо виникнення і розвитку хвороб людини, бо неясності 
займають місця на строго визначених природою поличках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48473  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоміна Світлана Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут нефрології Національної Академії 
медичних наук України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Радионуклидные маркеры прогрессирования 
гломерулонефрита с нефротическим синдромом у детей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено Систему прогнозування перебігу нефротичного синдрому на 
основі принципів доказової медицини - визначено межеві значення 
показників, оптимальні строки проведення досліджень, розраховано 
відношення правдоподібності результату.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48474  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багдасарова Інгрета Вартанівна, Фоміна Світлана Петрівна, 
Лавренчук Ольга Василівна, Суслова Галина Дмитрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут нефрології Національної Академії 
медичних наук України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Хронічна ниркова недостатність у дітей: дієтотерапія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В учбово-рекомендаційному виданні представлені сучасні дані по 
лікувальному харчуванню для дітей при хронічній нирковій 
недостатності в додіалізному періоді. Посібник надає практичні 
рекомендації з дієтичних вимог та оптимізації харчування на всіх 
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етапах харчування хворої дитини, підкреслює необхідність 
максимально раннього формування харчових стереотипів для 
тривалого підтримання залишкових функцій нирок, попередженню 
ускладнень хронічної ниркової недостатності та контролю її проявів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48475  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Федір Геннадійович, Лебедєва Тетяна Володимирівна, 
Каденко Сергій Миколайович, Фарбер Леонід Семенович, Мороз 
Станіслав Олександрович, Бєліков Вадим Петрович  

 

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 відеофільм "Искусство очень нужно людям..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Документальний відеофільм розповідає про незвичайний дичячий 
колектив - клуб підводних фотографів "Дельта" з міста Харкова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48476  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Федір Геннадійович, Лебедєва Тетяна Володимирівна, 
Канєвський Леонід Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Легенда синего цвета - эскиз к портрету 
Андре Лабана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фільм-портрет розповідає про Андре Лабана - француза, соратника 
відомого дослідника океану Жака-Іва Кусто. Андре Лабан 22 року 
пропрацював на судні "Каліпсо". Сьогодні Андре Лабан - відомий у 
світі художник, який малює картини під водою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48477  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діана Гердт (псевдонім)  
 

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

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

твору (творів)  Сценарій художнього повнометражного фільму "Диггеры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У лікарні опиняється молодий хлопець. Протягом фільму йому 
мариться, або майже це відбувалося насправді, що він разом із 
дівчиною, яка йому не байдужа, відвідує підземелля. Молоді люди 
начебто мають знайти втрачений дівчиною техпаспорт від щойно 
подарованого їй батьками автомобіля...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48478  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фурманов Артем Сергійович, Татарчук Іван Васильович, Гришаков 
Валерій Станіславович  

 
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 "Ghostica"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48479  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топко Леонід Федорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Меридианы и параллели шахматного этюда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В справжній книзі автор продовжив розробку схеми класифікації 
синтезу тем і ідей з виділенням групи етюдів на зміну гри.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48480  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович, Петренкова Віра Павлівна, Гребенюк 
Ірина Валеріївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії 
аграрних наук України, Державна наукова сільськогосподарська 
бібліотека Національної академії аграрних наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Академік Рождественський Борис Миколайович (1874-1943): 
бібліографічний покажчик наукових праць за 1901-1958 роки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі викладено інформацію про основні етапи життя, віхи наукової 
діяльності та відомості щодо наукової спадщини за період з 1901 по 
1958 роки одного з найвидатніших організаторів-методистів 
сільськогосподарської дослідної справи, вченого в галузі рслинництва 
та методики дослідної справи в агрономії - академіка Рождественського 
Бориса Миколайовича.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48481  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Володимир Германздерфер 
(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 "Петины воспиталки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка казок для дітей дошкільного віку. Маленький хлопчик Петрик 
живе в селі з бабусею та дідусем. Він дуже непосидючий та допитливий. 
Його цікавість часто приводить його до всіляких кумедних ситуацій. 
Виходячи з них, він стає мудрішим і дорослішим.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48482  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапін Володимир Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис науково-популярного видання "Нагрудні знаки і жетони 
залізничного транспорту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі досліджується та описується символіка залізниць відповідно до 
трьох періодів існування вітчизняного залізничного транспорту -
імператорська Росія, Радянський Союз та незалежні держави СНД.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48483  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зрибнєв Микола Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Мистецтво стрільби із стрілецької 
зброї. Базова школа та методики навчання влучної стрільби із 
пістолета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У роботі розглядаються проблеми та засоби комплексного навчання 
влучної стрільби із пістолета.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48484  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Володимир Германздерфер 
(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 "Путь израильского наемника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Життєвий шлях воїна спец-підрозділа ізраільської армії оборони. 
Внутрішній погляд на арабо-ізраільський конфлікт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48485  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Володимир Германздерфер 
(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)  Літературний письмовий твір "Приключения в доме под старым 
флюгером"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Казкова повість для дітей молодшого шкільного віку. Веселі пригоди 
двох друзів і Котика та Мишки, які відбуваються на горищі старого 
будинку, в будинку та на вулиці.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48486  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Дмитро Миколайович, Семенівська Олена Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Розробка алгоритму програмного забезпечення 
провайдингу науково-дослідних робіт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Керування процесом провайдингу НДР складний і 
малопередбачуваний процес. В умовах сучасного ринку з надзвичайно 
високою конкуренцією необхідно розробляти специфічні методичні 
підходи і інструменти для провайдингу результатів НДР.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48487  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергей Короп (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 "Русь. Легенда о Рюрике" історико-ізотеричний пригодницький 
роман"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48488  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ретін Микола Павлович (Ратов, Dejav)  
 

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)  Музична збірка "Лучшие композиции 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48489  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Володимир Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Останься"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48490  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Володимир Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кохана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48491  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Володимир Анатолійович  
 

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 "Сказки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48492  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ферій Дем'ян Олександрович, Шмалій Іван Андрійович  
 

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 "PROJECTILE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48493  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр Андрусик, Валентина Куліченко (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Жизнь внутри измены"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена питанням психології стосунків між чоловіками і 
жінками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48494  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Нейромережний метод ідентифікації 
прихованих помилок програмного забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48495  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорущенко Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Нейромережний спосіб оцінювання 
результатів проектування і прогнозування характеристик складності 
та якості програмного забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення на основі опрацювання множин метрик 
складності та якості ПЗ з видачею оцінки складності та якості проекту і 
прогнозу складності та якості розроблюваного за проектом ПЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48496  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітенко Микола Дмитрович, Геник Микола Антонович, Дрозд Роман, 
Калакура Олег Ярославович, Комар Володимир Леонович, 
Красівський Орест Якубович, Марущенко Олександр Володимирович, 
Пилипів Ігор Васильович, Райківський Ігор Ярославович, Цепенда 
Ігор Євгенович, Федорчак Петро Степанович, Федорчак Тетяна 
Петрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Колективна монографія "З історії українсько-польських відносин 
другої половини ХІХ - початку ХХІ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлюються найважливіші проблеми українсько-
польських відносин другої половини ХІХ початку ХХІ ст., 
аналізуються політичні, соціально-економічні та культурні 
взаємозв'язки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48497  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Володимир Леонович  
 

Повне ім’я або 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 "Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921-1939 
рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розкрито складові концепції прометеїзму, яка була 
спрямована на розчленування Радянського Союзу за національною 
ознакою з перспективою утворення незалежних держав, об'єднаних у 
федерацію з Польщею.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48498  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефанків Оксана Михайлівна, Максимович Ольга Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Раціоналізація природокористування в АПК та 
формування екологічної свідомості населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджуються та узагальнюються актуальні проблеми 
природокористування в АПК. Подано звичайний масив статистичної 
інформації, яка характерезує ефективність використання, відтворення 
та охорони навколишнього природного середовища.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48499  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

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 (поезія), складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Путешествие в сказку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Путешествие в сказку", "Случайная встреча", "Разлука", 
"Воспоминание", "Зимний бал", "Твои глаза", "В снежном плену", "В 
ожидании весны", "Настоящее волшебство", "Иллюзия зимы", 
"Встреча после бала", "Возвращение к любимой", "Дождливая ночь", 
"Майское утро", "Ночь перед Пасхой".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48500  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даньковська Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Book Administry"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою консольний додаток, призначена для 
забезпечення адміністративних, управлінських та інформаційних 
функцій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48501  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 
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 "Де ти?..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня розповідає про любов, яка не відпускає душу через роки та час.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48502  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Олександр Володимирович  
 
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)  Текст до пісні "История Пиаф"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48503  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусик Олександр 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 "Инженеры разума"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга належить до жанру наукова фантастика. Сюжет і персонажі 
вигадані. Головний герой -  винахідник, який знаходить спосіб 
імплантувати в мозок нейрочіп, долає перешкоди на шляху просування 
свого винаходу, зіштовхується зі зрадою друзів та близьких, але в кінці-
кінців досягає поставленої мети.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48504  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малошик Сергій 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 "Зображення анімаційного персонажу 
на ім'я S.i.D."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головний герой в додатках до комп'ютерної гри "SIDLAND" для 
мобільних пристроїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48505  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громова Дар'я Володимирівна  
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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 альбом "Runaway"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До музичного альбому ввійшли пісні: Останови меня, Runaway, This is 
story of my life, Я не могу, Love is the mysic, Ангел, Где-то, Мы с тобой.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48506  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свічинський Станіслав Валерійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика визначення функції 
розселення населення на основі характеристик маршрутної мережі 
міста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Обгрунтовується актуальність вирішення задачі отримання функцій 
розселення населення міст для сучасних методів моделювання попиту 
пасажирів на послуги громадського транспорту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48507  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуднявцев Сергій Євгенович, Тіхоплав Анна 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)  Короткометражний художній фільм "Дорога на Литтл-Рок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про те, як безтурботний авантюрист, мандруючи по 
Дикому Заходу, стикається з можливістю роздобути скарби індіанців, 
але йому доводиться зробити нелегкий вибір - слідувати тільки своїм 
інтересам або допомогти родині бідного фермера протистояти банді 
могутнього негідника.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48508  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Творун Оксана Вікторівна, Творун Алла Пантеліївна, Творун Віктор 
Тимофійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Механіка. Молекулярна фізика. 
Властивості речовини. Термодинаміка. Електрика. Конспект лекцій та 
практичних занять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розроблено як додаток до аудиторних навчальних курсів з 
фізики для абітурієнтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48509  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самощенко Павло 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)  Технічний твір "Спосіб упакування білизни для годувальниць"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48510  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Дмитро 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)  Науковий твір "Метод увеличения эффективности проведения 
технического обслуживания при беспрерывном технологическом 
процессе в карьерных условиях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На прикладі конкретного технічного завдання розглянуті можливі 
варіанти рішення, проведені теоретичні розрахунки підвищення 
ефективності обслуговування самоскидів для досягнення високого 
ступеня безвідмовності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48511  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Максим Михайлович  
 

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 та пісенних текстів "Адель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48512  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Роман Михайлович (Омен)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Синий свет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48513  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полічковський Олександр Віталійович  
 

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 творів "Вибрані твори - поезія та проза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

До збірки увійшли: вірші -"Александр Полічковський", "В полоні 
зеленого змія", "Валун", "Диалог", "Запізніле каяття грішника", 
"Земной рай и ад", "Карпатський дивокрай", "Літня ніч", "Черное 
море", "Мрія", "Південь України", "Проходять дні", "Мандри", 
"Чемпіон світу Кличко, "Что будет Земля с тобой", оповідання "З 
морем не жартують", "С морем не шутят".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48514  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стадник Володимир Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Живой хлеб и хлебные изделия из всевозможного 
пророщенного материала (злаковых, бобовых, семечек, орехов и др.)" 
("Живые пророщенные продукты")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для збереження цінних якостей продуктів з пророщених зерен та інших 
матеріалів необхідно використовувати такі технології приготування, 
при яких природні ензими не будуть розрушатися.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48515  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабатура Максим Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмне забезпечення інтерактивної 
комп’ютеризованої системи корекції стану користувача комп’ютера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для повноцінного функціонування 
комп’ютеризованої системи корекції стану користувача. Програмне 
забезпечення містить навчальний та робочий режим роботи. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48516  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ірина Політаєва (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Вера. Божий дар или цыганское проклятие"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі іде мова про молоду дівчину Віру, яка живе з матір’ю. До 
навчання в університеті вона ставиться байдуже, друзів немає. З 
дитинства, страждаючи від безпричинної агресії, заради угамування 
норову вона займалась у Клубі "Лицарі нового тисячоліття".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48517  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Maya (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 "Remember me" ("Пам’ятай мене")   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня англомовна. Жанр - кантрі, поп-рок. Кількість куплетів 2.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48518  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богдановська Надія Василівна, Маліков Микола Васильович, 
Бойченко Кирило Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний 
університет" Міністерства освіти і науки України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ШВСМ: Експрес-оцінка функціонального 
стану фізіологічних систем організму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оцінювання поточного рівня 
функціонального стану осіб різного віку, статі та фізичної 
підготовленості. Має за мету підвищити ефективність системи медико-
біологічного контролю за функціональним станом організму в 
повсякденному житті.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48519  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булгакова Олександра Сергіївна, Чернозуб Андрій 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 "Комп’ютерна програма для визначення 
показника відносної ваги обтяження в атлетизмі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для визначення показника відносної ваги обтяження в 
атлетизмі. Програма дозволяє розрахувати величину показника 
відносної ваги обтяження в атлетизмі в залежності від умов виконання 
фізичної вправи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48520  
 

Дата реєстрації авторського права  29.03.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Холодова Ольга Олександрівна, Гецович Євген Мойсейович, Лазурік 
Валентин Тимофійович  

 

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 "Комп'ютерний програмний продукт 
підтримки прийняття рішень "Parking Planing System"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт підтримки прийняття рішень. Для зберігання 
даних обраний файл, структурований у форматі XML.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48521  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексій-Нестор НАУМЕНКО (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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний сценарій документально-публіцистичного фільму про 
Японію "СОНЦЕПОКЛОННИКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Напочатку було Сонце... Це знає кожен японець. Спокон віку люди 
йдуть слідом за головним у їхньому житті маяком, поклоняються йому, 
вивчають, шукають натхнення, притулки чи забуття. Цей фільм проте, 
що відчуває людина, доторкаючись до вічного джерела життя.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48522  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дацун Олена Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика дослідження емоційного 
стану дітей на уроках"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика призначена для діагностування  емоційного стану під час 
навчального процесу. Даний підхід дозволяє дослідити емоційний стан 
окремого слухача та учнів певної групи на конкретному занятті та 
загалом у навчальному закладі, відношення слухачів до відвідування 
занять певного викладача.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48523  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецький Анатолій Якович, Навроцький Денис 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 "Permut"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48524  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анусі Рожден Вікторович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вместе с вами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48525  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анусі Рожден 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 "Герой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48526  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анусі Рожден 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 "Пустяк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48527  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубцов Всеволод Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БЛЕК БОКС" 

 

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 "ZAKUPKI-ONLINE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48528  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович  
 

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 "Витрата незв'язних руслових наносів за умови донного 
режиму їх транспортування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теоретично доведено, що транспорт донних насосів здійснюється 
загалом русловими мікроформами, які пересуваються по значно 
більшим мезоформам і, нарощуючи їх крутний укіс, забезпечують їм 
дуже повільне поступальне переміщення.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48529  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович  
 

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 "Теоретична формула граничної глибини місцевого 
розмиву біля мостових опор в зв'язних грунтах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48530  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Дудник Олексій Сергійович, Іщенко 
Микола Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 
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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 "Програмно-інструментальний комплекс 
оптимізація пасажирських та вантажних перевезень на транспортних 
системах України та Західної Європи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмно-інструментальний комплекс, який реалізований на основі 
мультимодальної моделі оптимізації перевезень у ТСУ та ЗЄ, враховує 
пропускні здатності транспортних вузлів і комунікацій ТСУ та ЗЄ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48531  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Дудник Олексій Сергійович, Іщенко 
Микола Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Математична 
модель організації пасажирських та вантажних перевезень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для розробки автоматизованої системи раціональної організації 
перевезень пасажирів та вантажів необхідно представити перевізний 
процес всіх видів транспорту (авіаційного, автомобільного, 
залізничного і водного, який включає морський і річковий, у вигляді 
узагальненої математичної моделі комплексних транспортних 
перевезень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48532  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокудін Георгій Семенович, Дудник Олексій Сергійович, Іщенко 
Микола Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "База даних 
транспортно-дорожнього комплексу України та Західної Європи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

База даних включає 2 файли: масив населених пунктів та масив 
ділянок автомагістралей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48533  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Олександр Казимирович, Федоров Володимир Вікторович, 
Філіпова Галина Андріївна  

 

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 "Схеми до виконання курсових проектів з дисципліни 
"Робочі процеси автомобілів і тракторів", курсових робіт з дисциплін 
"Автомобілі" та "Автомобільний транспорт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено схеми до виконання курсових робіт з дисциплін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48534  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 
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, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тексти лекцій "Планування міст і транспорт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тексти для спеціальностей: Автомобільні дороги і аеродроми; Мости і 
транспортні тунелі; Геодезія, картографія та землеустрій; Технологія 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; Будівництво 
аеродромів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48535  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Градобик Максим Васильович  
 

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 "Линия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48536  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Юрій Юрійович, Велідчук Артем 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 "Село"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48537  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Віталій Вячеславович, Васильєва Наталя Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Staff Concert"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48538  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краєвська Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій повнометражного художнього фільму "Последствия" 
("Сценарій "Последствия")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Призначено для широкого кола осіб.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48539  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Пробуждение гения в самом себе и в 
других"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48540  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Философия атомного питания атомной 
жизни человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор наводить роздуми щодо атомної філософії людини. Філософія 
атомного харчування має основою атомне життя людини, що складена 
з атомів. Автор ділиться своїм досвідом, який підтверджує сказане. У 
творі наведено рекомендації щодо правильного харчування і не тільки.  
     

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48541  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Сергій Вікторович, Шевченко Максим Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір технічного характеру "Типове організаційно-технічне рішення 
для комплексної системи захисту інформації в автоматизованих 
системах "Автоматизоване робоче місце для фіксації судових процесів"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір призначений для фіксації судового процксу, а саме для 
проведення аудіо запису судового засідання, формування протоколу 
судового засідання та запису отриманої інформації, обробки документів 
з інформацію з обмеженим доступом.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48542  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Сергій Вікторович, Шевченко Максим Юрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Українські спеціальні системи" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір технічного характеру "Автоматизоване робоче місце для обробки 
конфіденційної інформації, персональних даних та таємної інформації 
що не містить державної таємниці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48543  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінська Ірина Юріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Авторская методика выполнения 
маникюра техникой "Глубокая нить" и методика обучения 
выполнению маникюра техникой "Глубокая нить" на лимонах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська методика технічно передбачає послідовне використання 5 
методичних підходів: 
"Зріз "Тонкою ниткою"; "Зріз "Рибкою"; "Зріз "Піднігтевою 
Гармошкою"; "Зріз "Гострою-Круглою гармошкою"; "Похилий зріз".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48544  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетерич 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 "Дорога домой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48545  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерпак Віталій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ПАПЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48546  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексеєнко Микола Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Теория единства материи и сознания, 
устройство мира и общества на её основании"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис теорії єдності матерії і свідомості, на підставі якої 
визначений порядок природного формування матеріальних форм і їх 
сукупної свідомості на підставі першооснов, а також порядок побудови 
справедливого суспільства на базі товарно-вартісних стосунків.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48547  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балтін Булат Ільгізович  
 

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 музичних творів "Концертная программа "Виктория"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка музичних творів для виконання симфонічним оркестром, яка 
містить шість музичних творів: "Навстречу миру", "Увертюра Дебита 
и Кредита", "Вечерний Город", "Случайная встреча", "Дорога домой", 
"Виктория".    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48548  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підлужний Дмитро 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)  Літературний твір "Мудрость веков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця книга - збірник цитат різних людей, приказки народів світу і просто 
гумор.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48549  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нирков В'ячеслав Миколайович (Нырков Вячеслав Николаевич)  
 
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 "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48550  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чучко Олександр Юрійович, Ковалишин Віталій Йосипович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Webitel CallManager"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прграма є телекомунікаційною платформою, яка відповідає за 
реєстрацію користувачів та ІР-вузлів телефонії, маршрутизацію 
вхідних і вихідних дзвінків, запис розмов, голосову пошту, IVR, сервер 
конференцій та додаткові послуги телефонії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48551  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чучко Олександр Юрійович, Ковалишин Віталій Йосипович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Webitel Additional Device"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є клієнтською бібліотекою для ініціації нових дзвінків та 
управління існуючими розмовами без входу в CRM-систему.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48552  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтовська Оксана Миколаївна, Сущенко Людмила Петрівна, Діденко 
Володимир 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 "ВСД: моніторинг професійної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних 
дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Призначена для педагогічної діагностики професійної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних 
дисциплін. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48553  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полежаєв Вадим Борисович, Одинець Максим Володимирович, 
Полив'яний Дмитро Григорович, Старостіна Валерія Сергіївна, 
Сергієнко 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 "Angry Heroes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48554  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дивак Михайло Миколайович, Коваленко Валентин Васильович, 
Чернєй Володимир Васильович, Слівінський Віктор Романович, 
Сокуренко Валерій Васильович, Шеваріхін Андрій Олександрович, 
Воробйов Руслан Анатолійович, Пасько Олег Юрійович, Кобзар Віктор 
Петрович, Попков Єгор Володимирович, Деркач Сергій Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-навчальний твір "UN Police pre-deployment training course"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною метою є підготовка спостерігачів цивільної поліції ООН до 
роботи в умовах багатонаціонального та мультикультурного оточення 
з метою вирішення поставлених завдань під час перебування в 
миротворчій місії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48555  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дивак Михайло Миколайович, Коваленко Валентин Васильович, 
Чернєй Володимир Васильович, Слівінський Віктор Романович, 
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Сокуренко Валерій Васильович, Шеваріхін Андрій Олександрович, 
Воробйов Руслан Анатолійович, Пасько Олег Юрійович, Кобзар Віктор 
Петрович, Попков Єгор Володимирович, Деркач Сергій Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-навчальний твір "FRU police unit pre-deployment training 
course for command staff"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною метою є підготовка командного складу миротворчих 
поліцейських підрозділів до роботи в умовах мультинаціонального та 
мультикультурного оточення з метою ефективного вирішення 
поставлених завдань під час перебування в миротворчій місії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48556  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костицький Михайло Васильович, Казміренко Людмила Іванівна, 
Андросюк В’ячеслав Георгійович, Юхновець Геннадій Олександрович, 
Тарарухін Святослав Андрійович, Александров Денис Олександрович, 
Мойсеєва Олена Євгенівна, Кудерміна Олена Іванівна, Охріменко Іван 
Миколайович, Буренко Олег Володимирович  

 
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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Інформаційно-довідкова програма "Юридична 
психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48557  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазниченко Юрій Олександрович, Садченко Олександр Олексійович, 
Юсупов Володимир Васильович, Орлов Юрій Юрійович, Пуйко 
Тетяна Валеріївна  

 

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 "Навчальна інформаційно-довідкова програма 
"Робоче місце експерта з трасологічних досліджень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт є сучасним інформаційним засобом, що 
призначений для забезпечення викладання спеціального курсу 
"Трасологічні дослідження".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48558  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легка Юлія Сергіївна  
 

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)  Навчально-методичний посібник для учнів початкових класів 
"Помагайлик в математиколенді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48559  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Сергій 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)  Поетична збірка "Лишь ты одна..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48560  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казимиров Олександр Сергійович, Шпира Олена Остапівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма управління аналізатором та 
обробки спектрометричної інформації "AkWin"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48561  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромащенко Оксана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий прозовий твір "Достоинство элегантного возраста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі іде мова у жінок в перыод менопаузи. Автор дає поради щодо 
збереження здоров’я та активної життєвої позиції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48562  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білова Оксана Євгенівна (Оксана Белова)  
 

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)  Практичний посібник "Тетралогия. Как понять себя и окружающих: 
как выбрать профессию, как найти вторую половинку, как создать 
счастливую семью, как родить здорового ребенка?" ("Тетралогия")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тетралогія - це осередок знань про людину. Книга дає читачу 
унікальну можливість, на основі практичних завдань, перейти від 
однієї сфери життя до іншої через науку-мистецтво-психологію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48563  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубов Євгеній Дмитрович, Сторчак Іван Іванович, Тупіков Борис 
Тихонович, Ситнік Артем Андрійович, Кірін Вячеслав Микитович, 
Столяр Олег Петрович, Булатніков Олександр Анатолійович, 
Сороколіт Володимир Михайлович, Воронін Сергій Анатолійович, 
Лєйн Сергій Едгарович  
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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 "Технологія підтримання сполучення лави з 
дільничною виробкою шляхом використання канатних 
сталеполімерних анкерів - ТПВКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48564  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Галина Юріївна, Новікова Тетяна Юріївна, Балашова 
Ірина Георгіївна, Буц Надія Володимирівна, Селендили Лемара 
Сергіївна, Девлетов Ремзі Рефікович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кримський науково-методичний центр управління освітою 
Національної академії педагогічних наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Речевой этикет: русско-украинско-
крымскотатарские соответствия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник призначено для роботи з мовним етикетом у 
системі полілінгвального навчання з використанням російської, 
української та кримськотатарської мов. Складається з трьох частин: 
довідника російсько-українсько-кримськотатарських відповідників 
мовних етикетних формул, практичної частини, що містить 12 уроків 
мовного етикету, а також текстів для читання, аналізу і розвитку 
мовлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48565  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашинний Олександр Іванович  
 

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 "Маршал Жуков и Украина. Часть вторая 
"Округ-фронт"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48566  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімась Ярослав Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Озеленение лифт в ТРЦ муз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для рекламних цілей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48567  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімась Ярослав Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Озеленение (машина) муз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для рекламних цілей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48568  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корда Михайло Михайлович, Кузьмак Ірина Петрівна, Підручна 
Світлана Романівна, Куліцька Марія Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Біологічна та біоорганічна 
хімія" / "Биологическая и биоорганическая химия"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання з усіх розділів біохімії людини 
відповідно до програми для студентів медичних вищих навчальних 
закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48569  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корда Михайло Михайлович, Кузьмак Ірина Петрівна, Яремчук 
Ольга Зеновіївна, Куліцька Марія Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Біологічна та біоорганічна 
хімія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання з усіх розділів біохімії людини 
відповідно до програми для студентів медичних вищих навчальних 
закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48570  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рега Надія Іванівна, Славопас Віта Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринство в 
геронтології та геріатрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює організацію та особливості роботи в 
геріатричному відділенні. Розглядаються особливості перебігу 
захворювань у людей похилого віку та основні проблеми при здійсненні 
догляду за геріатричними пацієнтами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48571  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Людмила Петрівна, Славопас Віта Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в 
терапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює організацію та особливості роботи в 
терапевтичному відділенні. Розглядаються етапи медсестринського 
процесу при роботі з хворими терапевтичного профілю, класифікація, 
клініка, діагностика, лікування та профілактика захворювань 
внутрішніх органів..  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48572  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Лілія Іванівна, Хімченко Андрій Миколайович, Кужелєв 
Михайло Олександрович, Калиниченко Максим Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Корпоративні відносини: методологія дослідження та 
механізми функціонування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дмитриченко Л.І., Хімченко А.М., Кужелєв М.О., 
Калиниченко М.П. Корпоративні відносини: методологія дослідження 
та механізми функціонування: Монографія. - Донецьк: "Східний 
видавничий дім", 2012. - 160 с. 

 

Анотація   

У монографії здійснено дослідження генезису корпоративних відносин; 
виявлено й проаналізовано закономірності та основні тенденції їх 
розвитку; проведено комплексний аналіз корпорації як економічної 
категорії, визначено систему корпоративних відносин, що виникають 
між суб'єктами корпоративного управління; розглянуто соціальні 
аспекти діяльності корпорацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48573  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Лілія Іванівна, Дучинська Ніна Іванівна, Клішова 
Олена Валентинівна, Пронкіна Лора Іллівна, Кутрань Катерина 
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Вікторівна, Колесник Інна Валеріївна, Чаусовський Олександр 
Михайлович, Федотов Олександр Олександрович, Фінагіна Олеся 
Валентинівна, Чернишова Олена Іванівна, Карпухно Ірина 
Олександрівна, Куліш Олена Андріївна, Канівець Олена Петрівна, 
Хімченко Андрій Миколайович, Дзямулич Олена Сергіївна, 
Правдивцев Павло Анатолійович, Дмитриченко Ліана Анатоліївна, 
Костюк Тамара Йосипівна, Проданова Лариса Василівна, Кривенко 
Лариса Володимирівна, Мілашенко Віталій Михайлович, Кривенко 
Сергій Володимирович, Лєх Тетяна Анатоліївна, Семенов Анатолій 
Григорович, Будзинський Феодосій Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Політична економія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Політична економія. Підручник / Наук. редактор Л.І. 
Дмитриченко. - Донецьк: ТОВ "Східний видавничий дім", 2012. - 712 с. 

 

Анотація   

У підручнику висвітлені основні здобутки представників економічної 
науки від стародвніх часів до класичної політичної економії та счасних 
її шкіл і напрямів. Розкрито сутність і еволюцію соціально-
економічних систем, зміст основних економічних категорій і законів, а 
також особливості їх дії на сучасному етапі розвитку цивілізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48574  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрашик Юрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Економіка охорони здоров'я 
та маркетинг медичних послуг" / "Economics of health care and 
marketing of medical services"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання економічних проблем в охороні 
здоров'я різних країн світу. Розглядає основні принципи фінансування 
системи охорони здоров'я України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48575  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собецький Володимир Віталійович, Голіченко Юрій Миколайович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Нелегко нести крест, даже если он красный"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розповідає про чоловіка незвичайної та важкої долі, який 
втративши своїх рідних і близьких внаслідок онкологічних патологій, 
вирішив створити протипухлинний препарат. І це йому вдалося, що 
викликало у його заздрісних колег гнівний супротив і бажання 
перешкодити його діяльності і відібрати препарат. Але, незважаючи на 
всі перепони, герой вирішив іти до кінця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48576  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Тетяна Василівна, Морозов Дмитро Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система управління jПарус ("джейПарус")"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це комплексна програма управління для територіально розподілених 
підприємств. Мова програмування сервера застосунків та "тонкого" 
клієнту - Java (Джава), в якості сервера бази даних використовується 
PostgreSQL або Oracle, сервер застосунків побудованих на базі JBoss 
AplicationServer.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48577  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоренко Тетяна Василівна, Морозов Дмитро Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система управління бюджетною установою 
jПарус-Бюджет ("джейПарус-Бюджет")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Це комплексна програма управління для територіально розподілених 
підприємств. Мова програмування сервера застосунків та "тонкого" 
клієнту - Java (Джава), в якості сервера бази даних використовується 
PostgreSQL або Oracle, сервер застосунків побудованих на базі JBoss 
AplicationServer.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48578  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижанівський Петро Михайлович (Peter Crу)  
 

Повне ім’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 "БОГИ МАЛЕНЬКИХ МАЛЬЧИКОВ"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48579  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Gloria Mendelson (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 "Я влюблена, девчонки!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли 18 творів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48580  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

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, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій кінофільму "Завещание месье Жерфью"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48581  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

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, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій кінофільму "Художник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48582  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуселік Роберт Франклін (PCG)  
 

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 зі словами "Pucelik Consulting Group"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48583  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович, Курган Дмитро Миколайович, Кістол 
Денис 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 "PONIL Record"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для керування комплектами тензометричної 
апаратури і запису результатів їх вимірювання, ведення електронного 
журналу й реєстрації параметрів налаштування кожного каналу 
відповідного крейту тензометричної апаратури.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48584  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович, Курган Дмитро Миколайович, Кістол 
Денис 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 "PONIL Change"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки і фільтрації записів результатів  
вимірювання зробленими комплектами тензометричної апаратури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48585  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович, Курган Дмитро Миколайович, Кістол 
Денис 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 "PONIL Decoding"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизованого 
розшифрування записів, які зроблені комплектами тензометричної 
апаратури "ПОНИЛ-Ц.32.1", "ПОНИЛ-Ц.32.2", "ПОНИЛ-Ц. 32.3". 
Програма дозволяє виконувати в автоматизованому режимі 
розшифрування цифрових осцилограм на підставі визначених 
параметрів та зберігати у вигляді таблиць для виконання подальшого 
статистичного аналізу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48586  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисовська Оксана Ігорівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Универсальная подушка для кормления 
малыша "Малыш-комфорт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором створена універсальна подушка, яка спеціально адаптована 
до фігури жінки з метою забезпечення максимального комфорту при 
годуванні груддю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48587  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Олександр Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Історичні аспекти становлення національної системи 
фізичного виховання населення України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Попович О. Історичні аспекти становлення 
національної системи фізичного виховання населення України /О.І. 
Попович// Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. 
журн. - Харків: ХДАФК, 2012. - №5(2). - С. 152-156. 

 

Анотація   

Розглянуто історичні передумови та чинники, що безпосередньо 
впливають на формування та розвиток національної системи 
фізичного виховання в Україні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48588  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полійчук Костянтин Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Живий лабіринт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка власної поезії створено для популяризації внутрішнього світу 
людини. Він розкриває живі думки автора про те, що в кожної людини 
в голові народжуються ідеї, та не всі люди втілюють їх в реальність, 
вона рухається, як по лабіринту і шукає вихід назовні.. Деякі думки 
заходять в глухий кут так і не знайшовши вихід, вмирають.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48589  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Ігор Олександрович, Пономаренко Римма Олександрівна, 
Доценко Олександр Віталійович, Філатов Ігор Олександрович, Сичова 
Надія Валентинівна, Рахманбердієв Руслан Шамшидінович, Даниленко 
Павло Львович, Фільченко Максим Леонідович, Цитрін Анатолій 
Григорович, Носов Олег Вікторович  

 

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 "СМУС PRO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу контролю пристроїв в 
умовах сучасного промислового підприємства - збір параметрів роботи 
обладнання, сигналізація про проблеми, попередження аварійних 
ситуацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48590  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полоз Григорій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Пробуждение через пост и молитву"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григорий Полоз Пробуждение через пост и молитву - 
К.: Кириченко, 2012. - 184 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48591  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полоз Григорій 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)  Книга "Здоровье в твоих руках"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григорий Полоз Здоровье в твоих руках / Григорий 
Полоз. - Ужгород: ФОП Бреза А.Е., 2011. - 400с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48592  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полоз Григорій 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)  Книга "Скажи СПИДу "Прощай!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Григорий Полоз Скажи СПИДу "Прощай!". - К.: 
Кириченко, 2012. -  128 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48593  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озоліна Вікторія Володимирівна (Ozolina)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Ozolina"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48594  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каширін Роман Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Герб ГРІН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення щита, як основного елементу геральдики. Щит зображено 
в синьому кольорі. В середині щита зображено коронованого орла 
темно-сірого, майже чорного кольору. В правій лапі орел тримає 
скіпетр у формі подовженого хреста. У лівому верхньому куті щита 
зображено сонце жовтого кольору. Внизу щита розміщено виконаний 
зеленим кольором напис "ГРУН", що є скороченою абревіатурою від 
"Грандів Рейтингів І Номінацій".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48595  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцар Олег Вікторович, Варганова Ольга 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 "Стимулирование генерирующих энергокомпаний и 
потребителей к повышению энергоэффективности и сокращению 
вредных выбросов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48596  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Геннадій Олександрович, Атаманова Юлія Євгенівна, 
Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, Коваль Ірина Федорівна, 
Нежиборець Володимир Іванович, Орлюк Олена Павлівна, Падучак 
Богдан Михайлович, Петренко Сергій Анатолійович, Ревуцький 
Сергій Федорович, Рудченко Ірина Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 
академії правових наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Інноваційна інфраструктура в контексті 
національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48597  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драюк Сергій Євсейович  
 

Повне ім’я або 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 "Механізми реалізації конституційних і законних прав 
членів територіальної громади міста" - тези виборчої програми 
кандидатів на посаду міського голови та депутатів місцевих рад" 
("Тези виборчої програми кандидатів на посаду міської голови та 
депутатів місцевих рад")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48598  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабченко Ігор Олександрович  
 
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 "Система роботи з кредитним бюро 
СВ:Connector"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення роботи банків з кредитними 
бюро та базами даних клієнтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48599  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович  
 
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)  Монографія "Основы институциональной теории бухгалтерского 
учета"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

587 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Бухгалтерський облік э мовою бізнесу національних і світових 
соціально-економічних просторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48600  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шандрук Петро Потапович  
 

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)  Наукова стаття "Проблеми, перспективи і інновації енергетики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті наводяться недоліки паливних технологій виробництва 
електроенергії, пов'язаних зі шкідливими для людей і довкілля 
викидами і відходами, які ведуть до екологічних і техногенних 
катастроф на планеті Земля.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48601  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро 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)  Відеокліп "Welcome to Kharkiv"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48602  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро Володимирович  
 
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 "З ім'ям Кожедуба"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48603  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро Володимирович  
 

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 відеороликів "Сигналы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка відеороликів "Сигналы" у складі: "ЮЖД", "Сигналы", 
"Самоволка", "Генуэзская крепость" "Пейзаж в зеленом лесу", 
"Кожедуб".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48604  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро 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 "Она в сети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48605  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфремов Олексій Олександрович, Дроздова Тамара Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Экспресс Анализатор Содержания 
Хлорофилла" СН-Analyser.exe, Версия 1.0.0.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма визначає локальний і середній вміст хлорофілу в листях 
рослин по їх цифровому фотозображенню у відносних одиницях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48606  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озеров Костянтин 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 "Lagoon of love"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір використовується автором у концертній діяльності, адже автор є 
виконавцем даного твору, та пов'язаних з цим галузях: рекламна 
діяльність, радіомовлення, всесвітня мережа Інтернет, збірники 
музичних творів тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48607  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озеров Костянтин 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 "БУГИ-ВУГИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір використовується автором у концертній діяльності, адже автор є 
виконавцем даного твору, та пов'язаних з цим галузях: рекламна 
діяльність, радіомовлення, всесвітня мережа Інтернет, збірники 
музичних творів тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48608  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вадіс Наталья Петрівна (Натали Вадис)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Сборник стихотворений "Путешествие в 
душу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір представлено у вигляді збірки віршованих творів, темою яких є 
життя у всіх його проявах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48609  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходос Олександр 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)  Поетично-музична збірка "Пісні з Лазурного"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Алексеевское море", "Бабье лето", "Испания", "Лилия", "Гоните 
бабки", "Февральский снег", "Не ламай ту гілку", "О море, море", 
"Облака лебединые", "Ночной корабль", "Пропавшие дни", "Две 
зори", "Остров", "Две гитары".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48610  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарь Юрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Обнаженные мысли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48611  
 

Дата реєстрації авторського права  05.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарь Юрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Ежесмешник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це книга-конструктор, книга-щоденник, книга-творчий нотатник. В 
книзі підібрано одновірші юмористичного характеру, а також читачу 
надається простір для ведення записів та приміток.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48612  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаблій Олег Миколайович, Пулька Чеслав Вікторович, Цимбалюк 
Любов Іванівна, Король Олег Іванович, базар Мар'ян Степанович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Розрахунок схеми підключення індуктора при паралельному 
з’єднанні з ним ємності та індуктивності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено математичну модель розрахунку схеми підключення 
індуктора при паралельному з'єднанні з ним ємності та індуктивності 
проаналізовано актуальність такої системи, яка підвищує її 
ефективність, а також досліджено ряду факторів при паралельному 
з’єднанні з ним ємності та індивідуальності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48613  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусова Анастасія 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 документального фільму "Чи є життя на Марсі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48614  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Ігор 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)  Монографія "Ассирия - Биаини (Урарту) соседи-соперники 
(хронология)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії викладається детальна, хронологія Ассірії.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48615  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульга Олександр 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)  Альбом пісень "Core Yatis"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48616  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій 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 "В осеннем парке"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48617  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцев Вадим Олександрович, Мальцев Олександр Вадимович, 
Мальцева Ангеліна Вадимівна, Гальцов Марк Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Інверторні технології і електролізерні 
операційні системи електрохімічного суперіонного очищення і 
біостерилізації грунтово-свердловинної води"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48618  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Надія Володимирівна  
 

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)  Опис з ілюстраціями "Общественные знаки отличия, медали и 
ордена"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Присвячено людям України, гідних високої нагороди, суспільної 
відзнаки у всіх областях професійної діяльності.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48619  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лозинський Юрій Сильвестрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація кишкових нориць"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Класифікація дозволить розробити чіткий алгоритм діагностики 
нориць товстої кишки, особливо на грунті запальних зазворювань, буде 
сприяти розробці адекватних методів профілактики та лікування 
патології прямої та ободової кишки, тонкої кишки, сечостатевої 
системи.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48620  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федів Павло Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Фантазми львівського художника"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепція збірника - необхідність розуміння тісного зв'язку людини з 
історичним минулим рідного міста Львова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48621  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоркін Антон Олегович, Кондратюк Олег 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 "Системний модуль ГИМПМ (Proedit)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48622  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмітрієв Володимир Іванович, Лєонов Валерій Євгенович, Хіміч 
Петро Григорович, Ходаковський Володимир Федорович, Кулікова 
Лілія Борисівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Обеспечение безопасности плавания судов и 
предотвращение загрязнения окружающей среды"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Описано основні міжнародні нормативно-правові акти, пов'язані з 
безпечною експлуатацією суден, попередження забруднення з суден, 
захисту навколишнього морського середовища.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48623  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матьоха 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)  Стаття "Третья функция ДНК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття написана російською мовою, розкриває новий погляд на 
функціонування макромолекул ДНК у клітинах живих організмів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48624  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурмістров Олександр Юрійович ("Поэтому-поэт!.."), Кочін Андрій 
Федорович, Литвяк Михайло Євгенович  

 
Повне ім’я або 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 Гонолулу !!!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня "Відпочинок в Гонолулу".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48625  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Володимир Германздерфер 
(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 казок "Сказки ромашковой полянки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка казок для дітей дошкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48626  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Володимир Германздерфер 
(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 казок "Приключения лесных друзей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка казок для дітей дошкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48627  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Петро Васильович (Штрих)  
 

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 відеофільм "Сміття в житті  людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48628  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлов Дмитро Володимирович (Endeavor photo project)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог фотографій "Женские позы для фотографирования"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Завдяки даному каталогу фотограф швидко зможе підібрати ряд поз 
для фотографування моделі так само як і модель зможе швидко 
підібрати пози для фотографування, як їй більш до вподоби.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48629  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верба Ганна Олексіївна, Давірбаєва Зайнаб Баходирівна, Кириченко 
Олексій Михайлович, Бутко Олена Юріївна, Дегтяренко Євгенія 
Анатоліївна, Анічкін Юрій Володимирович, Божко Олексій 
Віталійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АКТИВ ВІД" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "arenda-1c.com.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтернет-ресурс, що надає віддалений доступ для роботи в 1С.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48630  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верба Ганна Олексіївна, Кругліков Олександр Вікторович, Кириченко 
Олексій Михайлович, Дегтяренко Євгенія Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АКТИВ ВІД" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "webinary.biz"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Портал призначений для організації онлайн-заходів різної 
спрямованості від онлайн-тренінгів до презентацій нових товарів та 
послуг і внутрішньокорпоративних відео-нарад.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48631  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Володимир Германздерфер 
(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)  Літературний письмовий твір "Мали и цветок забвения (Фантастична 
історія для дітей)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантастична історія для дітей молодшого та середнього шкільного 
віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48632  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Догадайло Яна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Догадайло Яна Вікторівна, Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Використання 
методу статистичного аналізу бухгалтерських рахунків для 
класифікації витрат на постійні та змінні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено основні положення щодо класифікації витрат підприємства 
на постійні та змінні методом статистичного аналізу бухгалтерських 
розрахунків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48633  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврова Юлія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Лаврова Юлія Володимирівна, 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)  Науково-практичний твір "Методичне забезпечення оцінки 
результативності організації управлінської діяльності на підприємстві"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методичне забезпечення оцінки результативності 
організації управлінської діяльності на підприємстві.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48634  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устяк Богдан Ігорович, Устяк Ігор Теофілович  
 

Повне ім’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 "Пропозиція по створенню і реалізації на практиці: І 
"Міжнародної кластерної системи ВЕБ-порталів: "Дитячо-молодіжних 
"мостів": компетентності, взаємної толерантності і дружби"; ІІ 
"Міжнародного ВЕБ-порталу: "Польсько-український дитячо-
молодіжний "міст"; компетентності, взаємної толерантності і дружби", 
як елемент - "Міжнародної кластерної системи ВЕБ-порталів: 
"Дитячо-молодіжних "мостів"; компетентності, взаємної толерантності 
і дружби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізації на практиці під егідою ООН Міжнародної кластерної 
системи ВЕБ - порталів створить міжнародний  віртуальний освітньо-
виховний простір.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48635  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Гапотій Віктор Дмитрович, 
Тарусова Наталя Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Екологічне право України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто важливі питання навколишнього 
природнього середовища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48636  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодиченко Валентин Вікторович, Гапотій Віктор Дмитрович, 
Тарусова Наталя Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп’ютерна програма, складений твір, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Екологічне право України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У електронному підручнику розглянуто важливі питання 
навколишнього природного середовища, раціонального використання 
природних ресурсів, їх відновлення та відтворення, забезпечення 
екологічної безпеки життєдіяльності людини, міжнародного 
співробітництва у сфері охорони довкілля.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48637  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Колективні шахи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48638  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олесов Єгор Олексійович, Зачепиленко Максим Євгенович (Максим 
Данкевич)  

 

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 кінофільму "Битва за Севастополь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48639  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуб Вячеслав Федорович, Богатікова Лариса Вячеславівна, Єфімов 
Георгій Володимирович, Грудзинська Аліна Василівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмний комплекс з визначення витратним 
методом вартості нерухомого майна" ("АС-4 Нерухомість")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначений для визначення сертифікованими суб'єктами 
господарювання вартості заміщення та оціночної вартості  нерухомого 
майна.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48640  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогозинська Наталя Сергіївна, Козак Людмила Михайлівна  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Математические модели динамики статистических 
показателей для исследования заболеваемости злокачественными 
новообразованиями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

За допомогою запропонованого показника проведено порівняльний 
аналіз динаміки стану населення різних адміністративних територій 
України щодо захворювання на злоякісні новоутворення впродовж 
1993-2010.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48641  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пезенцалі Ганна Олександрівна, Козак Людмила Михайлівна  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Предпроектный анализ функционального 
наполнения комплексной информационной системы лечебно-
профилактического учреждения"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглядаються технологічні процеси лікувально-профілактичних 
закладів, формування та дослідження функціональної моделі 
комплексної інформаційної системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48642  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48643  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "День рождения"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48644  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Отрываясь от земли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48645  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Осенний листопад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48646  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровенко Ганна Петрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій документального фільму "Кобзарський цех"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48647  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шекера Микола Дмитрович, Шекера Тетяна Миколаївна  
 
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 "Походження нафти і газу на планеті Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Походження нафти і газу - одна із складних і дискусійних проблем в 
геології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48648  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сирих Анатолій Дмитрович  
 

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 "Валерій Ламах. Коло 
життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48649  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарких Юрій Серафимович, Лисоченко Сергій Васильович, Сусь 
Богдан Богданович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота "Фігури 
Ліссажу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для ілюстрації розв'язку задачі 
додавання двох гармонійних коливань однакових часток з різними 
початковими фазами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48650  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарких Юрій Серафимович, Лисоченко Сергій Васильович, Сусь 
Богдан Богданович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота "Згасаючі 
коливання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Коли на тіло діє квазіпружна сила, воно здійсьнює незгасаючі 
гармонічні коливання з постійною амплітудою.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48651  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарких Юрій Серафимович, Лисоченко Сергій Васильович, Сусь 
Богдан Богданович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота "Додавання 
коливань двох різних частот"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

При складанні коливань з близькими частотами виникають коливання 
з пульсуючою амплітудою, що називають биття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48652  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Максим (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)  Кіносценарій "Вигнанець з власної волі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48653  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цивільський Федір Миколайович, Передерій Віктор Івановіч  
 

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)  Комп'ютерна програма контролю, моніторингу та прийняття рішень 
по підвищенню ефективності індивідуальних знань студентів у вищих 
навчальних закладах "ЕКСПЕРТ - 2" ("Комп'ютерна програма 
"TestKSM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48654  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лелюк Оксана Василівна   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій фестивалю маланок "Маланка-Фест"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний сценарій представляє собою сценарій проведення 
фестивалю маланок.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48655  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зімін Олексій 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)  Роман "Камера Схову"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48656  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романов Володимир Олександрович, Романова Юліана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Коллекция Романов ЧАй" (розміщений на сайті 
www.romanov-chay.com)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори описують особисте знання про тренування у горах і мистецтво 
створення ЧАйових.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48657  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Олександр Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Як виховати генія Або Інвестиція у Вашу дитину. Для дітей від 
5 до 16 років. Книга для батьків, дітей, педагогів та психологів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник з розвитку мислення, інтелектуальної креативності та 
фінансових здібностей дітей різного віку, починаючи з дошкільнят і 
закінчуючи підлітками. Книга одночасно розвивальна й захоплююча. 
Методики, які подані в книжці, унаочнені чисельними ілюстраціями. 
Вона вкрай необхідна для розумового розвитку маленької особистості і 
підготовки її до дорослого життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48658  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Ольга Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Нужен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48659  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лето"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48660  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Она"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48661  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Подруга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48662  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Прости, мой палач"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48663  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Посмотри"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48664  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Володимир 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 "Глобалістика: історія, теорія" Том 1. "Історичні аспекти 
науки глобалістики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладені історичні витоки глобальної трансформації: глобалізація у 
світлі сталого екологічного і економічного розвитку за поглядами ООН 
і доповідей Римського клубу. Окреслені особливості досліджень по 
глобалізації західних учених.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48665  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власов Володимир 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 "Глобалістика: історія, теорія" Том 2. "Еволюція 
наукової думки щодо глобалізації в Україні та Росії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наданий історико-науковий аналіз становлення й розвитку досліджень 
проблем глобалізації в Україні та Росії згідно з поглядами істориків, 
економістів, демографів, філософів, соціологів, культурологів, 
інформаціоністів, дослідників цивілізації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48666  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таха Алі Халіл  
 

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 "Studio Senart 2013-1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48667  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Аліна Валентинівна  
 

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 поезій та прози "Акварелі весни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наше життя часто нагадує різнокольорову палітру, де кожен сам 
обирає потрібні барви. Це вже мистецтво - з фрагментів життєвих 
ситуацій, спогадів, мрій складати уявні натюрморти, картини, 
вітражі...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48668  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Аліна Валентинівна  
 

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 поезії та прози "Умовний спосіб" - "Konjuktiv I",  "Konjuktiv II"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48669  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лад Купава (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 поезій №1 "ПАСТУШКОВІ ДЕКАМЕРТОНЧИКИ, плюс..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48670  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Аліна Валентинівна (Oliynyk Alina)  
 

Повне ім’я або 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 з німецької мови за професійним спрямуванням 
"Die Welt der Musik" ("Навчальний посібник "Світ музики")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить фахові тексти для розвитку і вдосконалення навичок 
і умінь усного та писемного мовлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48671  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречко Андрій Геннадійович, Войтко Вікторія 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 "Теніс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для тренування уваги, реакції та кмітливості. 
Невеликий квадратик позначає пінг-понговий м'ячик, що рухається по 
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екрану по лінійній траєкторії. Якщо він ударяється об периметр 
ігрового поля, або об одну з намальованих ракеток, то його траєкторія 
змінюється відповідно до кута зіткнення. Ігровий процес полягає в 
тому, що гравці пересувають свої ракетки вертикально, щоб захистити 
свої ворота.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48672  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возний Сергій 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 "Інтелектуальна система контролю за 
наявністю товарів та формування списків закупівель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма має здатність формування списків закупівель з 
використанням інтелектуальної системи оцінювання стану продуктів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48673  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галіченко Максим Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Україна в Європі та світі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дисципліна має ознайомити студентів з сучасним станом світових 
політичних, економічних, соціальних, соціально-демографічних, 
релігійних, культурних процесів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48674  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Діана Валеріївна, Мартинюк Володимир Валерійович, 
Білилівська Ольга Петрівна  

 

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 для розрахунку вольт-амперної 
характеристики перетворювача індукції магнітного поля на основі 
магніточутливого діода"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма може бути змінена чи доповнена, тому її можна корегувати 
при зміні схеми різної складності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48675  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародуб Олександра Сергіївна, Войтко Вікторія 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 для дешифрування тексту" ("ХХ-
кодування")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення розроблене для кодування та декодування 
тексту, що пересилається по електронній пошті.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48676  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилан Олександр Олександрович, Войтко Вікторія Володимирівна, 
Бевз Світлана 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 обчислення за методом статистичних 
випробувань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма обчислення реалізована на основі 
використання методу статистичних випробувань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48677  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилан Олександр Олександрович, Войтко Вікторія Володимирівна, 
Бурбело Сергій Михайлович  
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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 навчання мережі на основі одного нейрону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма реалізована на основі використання нейронних мереж та її 
головних понять.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48678  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилан Олександр Олександрович, Войтко Вікторія Володимирівна, 
Бурбело Сергій 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 кодування інформації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма реалізована на основі використання стандартів шифрування 
інформації DES.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48679  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Владислав Олегович, Катєльніков Денис 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 "Демонстратор роботи з простором станів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма демонструє користувачу простір стані, що був згенерований 
для вирішення певної задачі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48680  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Владислав Олегович, Катєльніков Денис Іванович  
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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 "Модуль штучного інтелекту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений модуль штучного інтелекту розв'язує проблему поведінки 
Non-player персонажів, тобто частково емалює дії реальних гравців на 
базі ботів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48681  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Владислав Олегович, Катєльніков Денис 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 "Запам'ятовувач паролів" ("Password")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна ідея програми  - зберігання текстових даних на комп'ютерів в 
безпечному вигляді.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48682  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возний Сергій 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 "Гра для розвитку логічного мислення 
"Клітинне життя" ("CellularLife")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма, яка симулює керований поділ клітин на клітинній сітці, 
змодельованій у вигляді порожніх клітин на вікні програми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48683  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возний Сергій Сергійович, Войтко Вікторія 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 "Моделювання пакетного обміну між 
комп'ютерами у мережі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для наочної демонстрації алгоритмів передачі даних через 
комп'ютерну мережу, що реалізує алгоритми циклічної переклички, та 
лавинний метод передачі даних. Застосовується для навчальних цілей з 
метою наочної демонстрації роботи алгоритмів передачі даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48684  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рехтета Любов Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Виховання 
громадянськості в учнів 5-9-х класів у позаурочній діяльності. 
Методичні рекомендації."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях висвітлюються питання громадянського 
виховання учнів основної школи у позаурочній діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48685  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Яна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "За пеленою дождя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48686  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блощинський Денис 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)  Збірка пісень "Big, Big, Big"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48687  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилан Олександр Олександрович, Войтко Вікторія Володимирівна, 
Бурбело Сергій 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 "Комп'ютерна програма фільтрації 
зображення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма реалізована на основі використання нелінійної фільтрації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48688  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилан Олександр Олександрович, Войтко Вікторія Володимирівна, 
Бевз Світлана Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма пошуку глобальних 
максимумів з використанням генетичного алгоритму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма глобальних максимумів. Програма реалізована 
на основі використання генетичного алгоритму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48689  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилан Олександр Олександрович, Войтко Вікторія Володимирівна, 
Бевз Світлана 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 "Інтелектуальна система розпізнавання 
емоцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтелектуальна система розпізнання емоцій людини за вхідним 
графічним зображенням. Система, що реалізована на основі 
використання нечіткої логіки.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48690  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шилан Олександр Олександрович, Войтко Вікторія Володимирівна, 
Бевз Світлана 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 "Моделювання мережевих потоків в Net 
Framework"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма моделювання мережевих потоків реалізована у 
формі мережевої гри "Топлер".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48691  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піхалова Вікторія Едуардівна  
 

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 "Людям на суд"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48692  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лазарєв Віктор Іванович, Лазарєв Іван Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розрахунку механічних систем 
шунтувальних реакторів ReactorMech" ("ReactorMech")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму призначено для перевірки міцності (придатності) механічної 
системи шунтувального реактора у процесі виготовлення, 
транспортування та експлуатації. У розрахунку беруться до уваги 
коливання температури складаних стержнів, обмоток та пресувальних 
шпильок при транспортуванні, в експлуатації та при підйомі активної 
частини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48693  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланова Яна Ігорівна (Єва Бушмина)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Собой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48694  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Худолей Вероніка Юріївна  
 

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)  Наукова робота "Алокаційна технологія управління забезпеченням 
енергоефективності функціонування регіональних промислових 
комплексів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48695  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Андрій Миколайович, Петров Андрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Симулятор руху машинно-тракторного 
агрегату (МТА)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма для визначення параметрів руху 
транспортного засобу на різних швидкісних режимах під час виконання 
сільськогосподарських технологічних операцій. Дає можливість 
оцінювати різні типи рульових керувань. Програма має зручний 
графічний інтерфейс, який забезпечує ефективну роботу оператора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48696  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2013  
 

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 "Megapolis. Розширена реєстрація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує можливість внесення інформації про документ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48697  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2013  
 

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  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір з питань мистецтва "Мистецько-меморіальний проект "Велику 
Перемогу ми славимо в віках!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48698  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плаксієнко Денис Володимирович (Платон Богульський)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір - Новели "Главное это - любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48699  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Олександр Євгенович, Шклярук Григорій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КЮЛОДЖІК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування чергою "QMotion Suite"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48700  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солов'яненко Анатолій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір з питань мистецтва "Мистецький проект "Велика Перемога - у 
серці назавжди!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48701  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипкін Юрій Геннадійович, Давидова Юлія Володимирівна, 
Чібісова Ірина Володимирівна, Мокрик Олександра Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
Національної академії медичних наук України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Тактика ведення жінок, які мали репродуктивні 
втрати в минулому чи народили дитину-інваліда, на етапі 
преконцепційного консультування або прегравідарної підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі проведеного наукового клініко-статистичного аналізу 216 
історій пологів та результатами зведених даних із трьох 
запропонованих нами опитувальних анкет було розроблено шкалу 
тактики ведення жінок, які мали репродуктивні втрати в минулому чи 
народили дитину інваліда, на етапі преконцепційного консультування 
або прегравідарної  підготовки, шкалу тактики ведення жінок з 
істміко-цервікальною недостатністю в анамнезі та шкалу тактики 
ведення жінок з бактеріальним вагінозом з урахуванням 
інтерконцепційного підходу.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48702  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антипкін Юрій Геннадійович, Давидова Юлія Володимирівна, Сірман 
Віктор Мірчевич, Чібісова Ірина Володимирівна, Мокрик Олександра 
Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
Національної академії медичних наук України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Шкала стратифікації ризику передчасних пологів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір дозволяє виділити групи пацієнток з різним ступенем 
ризику такого ускладнення, направити пацієнтку на відповідний 
рівень надання високоспеціалізованої допомоги та мінімізувати 
наслідки недоношеності як для матері, так і для дитини з подальшою 
реабілітацією.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48703  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижанівська Людмила Богданівна  
 
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 - збірка поезій "Що таке гори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця книга - поетична розповідь про гори Карпати, про багатство і 
неповторну красу їх ландшафтів. Зацікавить широке коло читачів, які 
мандрують горами, хотіли б там побувати, вболівають за їх охорону та 
збереження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48704  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипюк Іванна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Збірка програм семінарів "Авторские 
практикумы компании ICG-seminar" ("Авторские практикумы ICG")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить програми 14 семінарів/практикумів на бізнес-тематику 
російською мовою. Учбові матеріали розкривають важливі аспекти 
податкового планування; дають відповіді на запитання щодо 
оптимізації зовнішньоекономічної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48705  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдулов Руслан Рафікович, Гриник Ігор Леонтійович, Мелконян 
Армен Мгерович, Жучкова Лариса Іванівна  
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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 "IQtaxi" ("IQtaxi")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48706  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Артем Юрійович  
 

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 "Исследование регулярной и хаотической динамики одной 
финансовой системы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі на основі комплексного чисельного дослідження вперше 
для нелінійної фінансової системи Чена побудовано атлас карт 
динамічних режимів в залежності від біфукраційних параметрів та 
виявлені всі основні сценарії переходу до детермінованого хаосу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48707  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомін Георгій 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)  Кіносценарій фільму "Мрець" ("Вересень")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48708  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михаил Шадрин (псевдонім), Татарінов Олексій 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)  Документальний фільм "Времена Года"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48709  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семко Олексій Вікторович, Нечипорук Олена Петрівна, Атаманюк 
Тетяна Володимирівна, Наумець Микола Валентинович  

 

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 "Оцінювання ефективності процедури 
розпаралелювання обчислювального процесу в персональному 
комп'ютері"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для оцінювання ефективності 
використання процедури розпаралелювання обчислювального процесу 
в персональному комп'ютері.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48710  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир Павлович, 
Дрейс Юрій Олександрович, Гузенко Олексій Олександрович, 
Казмірчук Світлана 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 "Програма візуалізації процесу забезпечення 
конфіденційності даних з використанням блочного симетричного 
шифру RIJNDAEL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою повноціний програмний продукт. Метою даної 
програми є візуалізація (демонстрація) процесів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48711  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир Павлович, 
Дрейс Юрій Олександрович, Скороход Вадим Сергійович, Гавриленко 
Олексій Вадимович  

 

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 "Програма візуалізації процесу забезпечення 
конфіденційності даних з використанням блочного симетричного 
шифру Advanced Data Encryption (ADE)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою повноцінний програмний продукт, що є 
повноцінним Windows додатком. Метою даного продукту є візуалізація 
процесів: створення загальних параметрів криптосистеми; 
забезпечення конфіденційності даних шляхом шифрування та 
розшифрування за допомогою блочного симетричного шифру ADE.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48712  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Дрейс Юрій 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 "Система аналізу і оцінки величини можливої 
шкоди національній безпеці держави у сфері охорони державної 
таємниці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даного програмного продукту є оцінювання величини можливої 
сукупної шкоди (економічної шкоди та шкоди від іншого тяжкого 
наслідку) національній безпеці держави у разі розголошення 
відомостей, що становлять державну таємницю чи втрати 
матеріальних носіїв секретної інформації з подальшим 
автоматизованим формуванням звіту отриманих результатів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48713  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир Павлович, 
Дрейс Юрій Олександрович, Гнатюк Павло Володимирович, Бойко 
Юлія Петрівна  

 

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 "Програма візуалізації процесу забезпечення 
конфіденційності даних з використанням стандарту криптографічного 
перетворення ГОСТ 28147-89 у режимі гамування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даного програмного продукту є візуалізація (демонстрація) 
процесу забезпечення конфіденційності даних шляхом їх 
зашифрування та розшифрування з використанням стандарту ГОСТ 
28147-89. Крім того, даний програмний продукт дозволяє здійснювати 
детальне налаштування параметрів шифрування та здійснювати 
дослідження алгоритму криптографіного перетворення даних ГОСТ 
28147-89 покроково.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48714  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсунська Олеся Ігорівна, Малишкін Дмитро Ігоревич  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Проект міждисциплінарної комп'ютерної програми 
"Дифференциальный диагноз и дифференциальная клиническая 
фармакология атипичной, редкой и конкурирующей полиморбидной 
патологии с осложнениями" ("Диференціальний діагноз і 
диференціальна клінічна фармакологія атипової, рідкої й конкуруючої 
поліморбидної патології з ускладненнями")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для підвищення точності діагностики й 
оптимізації схем лікування в складних клінічних випадках у 
поліморбідних пацієнтів з конкуруючою та рідкою патологією.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48715  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колеснікова Галина Леонідівна  
 

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Экскурсия "Гаремные сказки Шахерезады. Гарем: 
история, традиции, тайны. Тур на внедорожниках по Бахчисараю и 
Качинскому каньону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Екскурсійний маршрут з описом традицій й укладу життя, з тайнами 
та інтригами ханського дворця Бахчисараю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48716  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзяк Георгій Вікторович, Шульга Сергій Михайлович, Дроздов 
Олексій Леонідович, Глух Ігор Семенович, Глух Андрій Ігорович, 
Іващенко Тетяна 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)  Методичні рекомендації "Порівняльна характеристика 
хроматографічних методів визначення складу соняшникового 
лецитину"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даних рекомендаціях наведені результати порівняльного визначення 
придатності використання для оцінки складу лецитину різних 
хроматографічних методів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48717  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Деренська Яна Миколаївна, Костюк 
Григорій Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичні рекомендації "Організаційне забезпечення 
управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах 
менеджменту якості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Науково-методичні рекомендації присвячені обґрунтуванню 
організаційних аспектів впровадження системи управління проектами 
в умовах фармацевтичного виробництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48718  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обідник Микола Дем'янович, Довгалюк Ростислав 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 "Підвищення рівня деталізації полігону"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для приведення тривимірної сцени до заданого 
рівня деталізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48719  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обідник Микола Дем'янович, Довгалюк Ростислав 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 "Додаткова тріангуляція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання додаткової тріангуляції полігонів 
тривимірної сцени безпосередньо в екранному координатному 
просторі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48720  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Обідник Микола Дем'янович, 
Довгалюк Ростислав 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 "Ідентифікація відблиску"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання ідентифікації відблиску на 
полігонах, з яких складаються тривимірні моделі. Вона застосовується 
на етапі рендерингу в графічному конвеєрі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48721  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутковський Василь Миколайович, Палій Ольга Анатоліївна, Палій 
Степан Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Меню кав'ярні "Золотий дукат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожен пункт меню це окрема історія про каву і не тільки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48722  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасюк Олександр Семенович  
 

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 "Альманах авторской песни "Высокий берег"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір є віршованим авторським текстом з трьох циклів, 
що відображається в художніх образах російською та українською 
мовами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48723  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

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   
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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 "Метод лечения мальформации Киари у детей с 
использованием ликворо-шунтирующей системы транстенториального 
вентрикуло-вертебрального шунтирования (ЛШС-ТВШ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод заснований на можливості використання оригінальної ликворо-
шунтової системи для одночасної пластики області краніо-
вертебрального переходу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48724  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 
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 мальформации Денди-Уокера с 
использованием ликворо-шунтирующей системы вентрикуло-
субарахноидального шунтирования (ЛШС-ВСАШ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод заснований на можливості використання оригінальної ликворо-
шунтової системи для одночасної корекції багаторівневої супра-
субтенторіальної оклюзійної гідроцефаліїбокових шлуночків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48725  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизова Марія 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 исследования динамики заболеваемости 
детей путем использования электронного журнала учета заболеваний и 
формирования аналитических таблиц"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика використовується для дослідження в дитячих колективах 
захворюваності, осмислення лікарем-педіатром причинних зв'язків та 
розробки рекомендацій з метою підвищення ефективності 
профілактики захворювань.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48726  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сизова Марія 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 анализа и оценки особенностей физического 
развития детей с использованием электронной базы данных и 
аналитических таблиц"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика використовується для формування інформаційного 
забезпечення лікаря-педіатра, а також створення можливості 
оперативного прийняття рішень та проведення роз'яснювальної 
роботи з батьками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48727  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Сергій Анатолійович  
 

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)  Твір науково-практичного характеру "Роль і місце інноваційно-
технологічного кластера "Ракетно-космічна техніка" в інноваційному 
розвитку ДП "КБ "Південне"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розглянуті загальні підходи до формування портфелю 
інноваційних проектів. Визначені основні етапи та послідовність 
формування портфеля інноваційних проектів на підприємстві. 
Розроблені рекомендації щодо проведення робіт з формування 
портфеля інноваційних проектів на підприємстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48728  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильчук Олександр Владиславович  
 

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)  Сценарій впровадження основних складових "Комплексної програми 
боротьби з забрудненням пляжів та рекреаційних зон сміттям та 
недопалками "Чиста Україна, чистий Крим, чистий пляж" ("Сценарій  
програми боротьби з забрудненням пляжів "Чиста Україна, чистий 
Крим, чистий пляж")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій розрахований на екологів, підприємців, інших фахівців, а 
також на широке коло громадян.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48729  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roy Crank (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Don't kill that world we're living in"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір поданий у вигляді нотного запису та тексту на 
англійській мові. Твір являє собою пісню ліричного характеру, назва 
якої перекладається як  "Не вбивай той світ, в якому ми живемо". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48730  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колтунова Ольга Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис настільної гри "Кеша, мы тебя найдем!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрована настільна віршована ігра для сім’ї великої та маленької, 
для дорослих і дітей, для дружної компанії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48731  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кшиштоф Облуй (Krzysztof Obloj), Надашкевич Віталій 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)  Науково-популярна книга "Підприємство. Стратегія успіху"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжка знайомить читача з основними поняттями стратегічного 
менеджменту, описує основний інструментарій стратегічного аналізу 
підприємства та наводить ряд документацій щодо розроблення і 
втілення в життя власної унікальної стратегії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48732  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзяк Георгій Вікторович, Білозуб Володимир Володимирович, Дроздов 
Олексій 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)  Навчальний посібник "Практические рекомендации по защите 
результатов творческой деятельности в сферах патентного и 
авторского права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Начальний посібник орієнтований на науковців, винахідників і 
фахівців, що займаються питаннями патентно-правового захисту 
наукових продуктів в області медицини.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48733  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Володимир Омелянович  
 

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 "Колекція фотографій "Воїни Приморської армії, які 
захищали і визволяли місто Севастополь у 1941-1942 рр. та в квітні-
травні 1944 року"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Колекція фотографій присвячена живим і загиблим воїнам 
Приморської армії, що захищали місто Севастополь у 1941-1942 рр. 
Метою є збереження пам'яті для нинішнього і майбутнього покоління 
про воїнів, які захищали Севастополь від німецько-фашистських 
загарбників у роки Великої Вітчізняної війни. Ця колекція фотографій 
може використовуватися для організеції науково-просвітницьких 
заходів з метою збереження історичної спадщини.            
                                                                                                                                      

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48734  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булгаков Артур Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, похідний твір, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів практичного характеру "Переклад опису 
літератури та тематичні розділи, які розміщені в мережі Інтернет на 
веб-сайті за адресою httr://britishbook.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка являє собою переклади описів навчальної та художньої 
літератури на російській та українській мовах, а також тематичні 
розділи "О нас", "Если Вы учитель".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48735  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геєць Валерій Михайлович, Довбань Ігор Миколайович, Крамаренко 
Руслан Михайлович, Скорнякова Ірина Вікторівна, Сухонос Олег 
Вікторович, Хаустов Володимир Кирилович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Методика збору, зберігання та оброблення статистичної інформації 
для порівняння за рівнем соціально-економічного розвитку регіонів 
України та Європи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48736  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геєць Валерій Михайлович, Довбань Ігор Миколайович, Крамаренко 
Руслан Михайлович, Скорнякова Ірина Вікторівна, Сухонос Олег 
Вікторович, Хаустов Володимир Кирилович  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Методика рейтингової оцінки конкурентоспроможності регіонів 
України за показниками соціально-економічного розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48737  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геєць Валерій Михайлович, Довбань Ігор Миколайович, Крамаренко 
Руслан Михайлович, Скорнякова Ірина Вікторівна, Сухонос Олег 
Вікторович, Хаустов Володимир Кирилович  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Методика рейтингової оцінки фінансової стійкості регіонів України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика використовує світовий досвід розрахунку показників 
фінансової стійкості бюджетів регіонів та дозволяє оцінити місце 
регіону серед інших регіонів України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48738  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геєць Валерій Михайлович, Довбань Ігор Миколайович, Крамаренко 
Руслан Михайлович, Скорнякова Ірина Вікторівна, Сухонос Олег 
Вікторович, Хаустов Володимир Кирилович  

 
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 про науково-дослідну роботу 
"Методика збору, зберігання та оброблення статистичної інформації 
для порівняння за рівнем соціально-економічного розвитку Столиці 
України та Європейських столиць"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48739  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геєць Валерій Михайлович, Довбань Ігор Миколайович, Крамаренко 
Руслан Михайлович, Скорнякова Ірина Вікторівна, Сухонос Олег 
Вікторович, Хаустов Володимир Кирилович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Методика визначення ключових галузей економіки "точок росту" м. 
Києва на певний період"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48740  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геєць Валерій Михайлович, Довбань Ігор Миколайович, Крамаренко 
Руслан Михайлович, Скорнякова Ірина Вікторівна, Сухонос Олег 
Вікторович, Хаустов Володимир Кирилович  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Методика довгострокового прогнозування об'єму та структури 
валового регіонального продукту м. Києва за видами економічної 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48741  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Максим Миколайович (Max Pietroff)  
 

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 вокальних творів "Червоні Крила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48742  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калениченко Олександр Григорович  
 
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)  Науковий твір "Виконання проекту Формування єдиної картини світу 
на основі фундаментального єдиного закону взаємодії. Розроблення і 
виконання державної цільової програми пріоритетного напряму 
розвитку науки і інноваційного розвитку у рамках Стратегічної 
програми реформ Президента України В.Ф. Януковича"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48743  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменний Євген Олександрович, Пастернак Микола 
Олександрович, Скогарєв Ігор Євгенович, Савченко Костянтин 
Борисович  

 

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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру з ілюстраціями 
"Методика сертифікаційних випробувань надресорної балки та бічної 
рами візка вагону"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

639 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика встановлює загальні вимоги випробувань з визначення 
сертифікаційних показників надресорних балок та бокових рам візків 
вантажних вагонів колії 1520 мм.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48744  
 

Дата реєстрації авторського права  12.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайленко Владислав 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 "Моделювання системи автоматичного 
управління з адаптивним ПІ-регулятором"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48745  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мучак Альона Миколаївна (Альона Карат)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новогодняя ночь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48746  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

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 науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Левитация механизма вечной 
молодости человека, его здоровья и энергии"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор знайомить нас з левітаційними кулями енергії, що розділяють 
людину по хребту на дві частини: негативну і позитивну. Ці енергії - 
наше спілкування з великим космосом, з його атомними частками. 
Будь-якя хвороба - результат порушення левітаційної енергії. Автор 
проводить цікаві паралелі та вчить, як розкрутити власну левітацію, 
щоб бути молодим і здоровим.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48747  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березецька Наталія Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення функціональної активності ЦНС 
з використанням методу DFA (detrended fluctuation analysis)" ("DFA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для аналізу часових послідовностей 
(електроміограма, стабилографія тощо) методом DFA.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48748  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галицький Олександр Валентинович  
 
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 "Лінії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48749  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукач Олексій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WinTree "Монитор полетов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48750  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукач Олексій 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 "AUWin32 "Автоматизированная обработка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48751  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федченко 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 "M3DE "Модуль 3D-модели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48752  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пролигін Дмитро Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MBrowser "Монстр БД клиент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48753  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  AlexS_M (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 "Моя самая нежная грусть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48754  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Аліна Валентинівна  
 

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 поезій "Горизонт надій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коли народжується слово, душа звільнюється від тягаря роздумів, які 
по черзі займають своє місце у віршах чи прозі. Ті слова наче летять до 
неба і промовляють вголос істину законів серця. Все написане у цій 
книжці - це відлуння думок, міркувань, спогадів та ілюзій, відгомін 
болю, смутка, радості і щастя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48755  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурмака Микола Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичні рекомендації з 
визначення ставки дисконту для оцінки інвестиційних проектів 
будівництва та реконструкції автомобільних доріг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Запропонована формула розрахунку ставки для оцінки інвестиційних 
проектів з будівництва та реконструкції автомобільних доріг, яка 
базується на визначенні соціального та комерційного ефекту від їх 
впровадження в експлуатацію з урахуванням питомої ваги державних 
коштів та коштів інвестора відповідно у загальному обсязі початкових 
капіталовкладень інвестиційного проекту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48756  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурмака Микола Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Обгрунтування розміру плати 
за проїзд автомобільними дорогами великоваговими транспортними 
засобами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована формула розрахунку розміру плати за проїзд 
автомобільними дорогами для великовагових транспортних засобів 
(понад 20 т), складовими якої є ставка плати за кожен кілометр 
відстані, коефіцієнт використання вантажопідйомності та пробіг з 
вантажем. Обгрунтована шкала ставок плати за проїзд за кожен 
кілометр відстані для транспортних засобів в залежності від допустимої 
повної маси.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48757  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибаков Іван 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)  Програмний продукт "Stand Alone Terminal" ("SAT")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для реалізації функцій системи 
керування бізнес процесами в мережах інформаційно-фінансових 
терміналів. Основне завдання - надати в терміналах засоби для 
самообслуговування клієнтів за межами банківських установ і 
торговельних площ, забезпечити клієнтам можливість одержати 
максимальний спектр послуг без звертання до персоналу банківської 
чи торговельної організації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48758  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікульнікова Галина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Искусство тарологии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі автор розкриває можливості карт Таро не стільки в 
передбачувальному аспекті, скільки в аспекті психологічного 
консультування особистості. Твір популярно розтлумачує не тільки 
сенс символізму, укладений в картах, але й показує можливість 
застосування цих знань практично, як в консультативній практиці, так 
і в самостійній роботі людини над собою та своїм розвитком.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48759  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шляхова Наталія Василівна, 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)  Наукова праця "Модель формування інсулінорезистентності у дітей та 
підлітків з ожирінням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена модель формування інсулінорезистентності у хворих на 
ожиріння, де найважливішими факторами формування слід вважати 
дисліпідемію, порушення продукції мелатоніну лептину та 
інсуліноподібний фактор росту Т-го типу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48760  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаров Вячеслав Васильович, Іванов Станіслав Миколайович, 
Глинянський Сергій Володимирович, Бігун Віктор Анатолійович, 
Баранкова Вікторія Валеріївна, Гусаров Костянтин Володимирович, 
Жушман Максим Вікторович, Луспеник Дмитро Дмитрович, 
Мамницький Валерій Юрійович, Радченко Петро Іванович, Рожнов 
Олег Вікторович, Світлична Галина Олександрівна, Сібільов Денис 
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Михайлович, Сакара Наталія Юріївна, Удальцова Ірина Віталіївна, 
Юдін Андрій Володимирович, Комарова Тетяна В'ячеславівна, 
Кравцов Сергій Олександрович, Цувіна Тетяна Андріївна, 
Череватенко Ірина Миколаївна, Шутенко Оксана Василівна, Гузе 
Костянтин Анатолійович, Шадура Дмитро Миколайович, Васильєв 
Сергій Володимирович, Єфременко Валерія Вікторівна  

 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс з 
Цивільного процесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної діяльності, дозволяє 
організувати навчання шляхом зручного та комплексного викладання 
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  48761  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гетьман Анатолій Павлович, Іванов Станіслав Миколайович, 
Глинянський Сергій Володимирович, Размєтаєв Сергій 
Володимирович, Шеховцов Володимир 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

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

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48762  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гижа Олександр Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад українською мовою "Біблія Книги Святого Письма Старого 
і Нового Заповітів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48763  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моцик Микола Петрович  
 

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 "А ми за волю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає козацькі та українські патріотичні пісні: 
"Черкащина", "А ми за волю", "Образ", "Ескулап", "Козацька", 
"Квітчанська оборона", "Ми знову разом", "Повертайтесь, сини", 
"Боже, храни Україну", "Мова солов'їна", "Україно моя", "Козацька 
похідна", "Знамено", "Коні вороні", "Марш Холодноярців", "А я 
вернусь".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48764  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

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 "Интеллектуальное 
соревнование как высшая форма трудовой состязательности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48765  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пиркін Юрій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основы теории информационного развития" 
("ОТИР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною задачею твору є ознайомлення людей з основними законами, 
діючими у Всесвіті, розтлумачення принципів їх роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48766  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвяк Наталія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Стан емоційної сфери молодших школярів як 
показник шкільної адаптації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Установлено вищу адаптивність школярів, котрі розпочали 
систематичне шкільне навчання у віці 7-ми років. Результати 
дослідження обумовлюють доцільність вивчення особливостей 
психоемоційного статусу молодших школярів як складової частини 
гігієнічного моніторингу формування та стану адаптації.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48767  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордій Денис Юрійович, Гордій Богдан Юрійович, Торяник Дмитро 
Анатолійович, Рукін Олексій Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Fort. Убезпечення життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт є комплексним рішенням для автоматизації 
управління лайфової страхової компанії. Система дозволяє 
автоматизувати діяльність всіх підрозділів компанії і весь цикл 
супроводу договорів страхування життя від формування страхового 
продукту до всебічного аналізу діяльності.  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

648 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48768  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Дмитро 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)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "CityCommerceBank"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва являє собою комбінований знак, що 
складається зі словесної та зображувальної частин та відображений 
чорним, зеленим, білим кольорами. Словесна частина знака являє 
собою оригінальне словесне позначення, відображене оригінальним 
шрифтом літерами англійської абетки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48769  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір учбового 
характеру, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Артист - пианист. Пособие для обучения игре 
на фортепиано детей с 5 лет" ("Артист - пианист")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є посібником для навчання грі на фортепіано дітей віком від п'яти 
років. Музичні заняття надаються вправами, вивченням фортепіанних 
композицій, викладанням теоретичного курсу у віршах.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48770  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Юрій 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 "Образы Вечности"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48771  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєва Оксана Миколаївна, Мінаєва Олена Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник картин "Раніда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник картин "Раніда" - творчий проект, який містить 35 зображень 
картин, виконаних на полотні з використанням фігурних аплікацій та 
закріплених у чарунках аплікацій натуральних мінералів. Картини 
сприяють нормалізації психо-емоційного стану людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48772  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор 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 "Сільськогосподарська дослідна справа в Україні від 
зародження до академічного існування: організаційний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вергунов В.А. Сільськогосподарська дослідна справа 
в Україні від зародження до академічного існування: організаційний 
аспект / В.А Вергунов; ННСГБ НААН. - К.: Аграр. наука, 2012. - 416 с. 
(Іст.-бібліогр. сер "Аграрна наука України в особах, документах, 
бібліографії"; кн. 68). 

 

Анотація   

В монографії розкрито основні аспекти розвитку вітчизняної 
сільськогосподарської науки та дослідної справи у світовому контексті, 
що охоплюють період другої половини ХІХ - початку ХХІ ст., виконано 
грунтовний аналіз науково-організаціних етапів становлення і 
інституалізації галузі та визначено внесок провідних спеціалістів-
аграрників у розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, 
персоніфіковано період репресій в аграрній науці та повернуто історії 
імена багатьох вчених.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48773  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайківський Олександр Болеславович, Турчин Валентин 
Миколайович, Комаров Володимир Олександрович, Білько Наталія 
Юріївна, Оністрат Олександр Анатолійович, Лотоха Людмила 
Михайлівна, Васюхіна Валентина Олексіївна, Бондарчук Марія 
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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
державної реєстрації авторського права на твори літератури, науки та 
мистецтва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48774  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онойко Світлана Віталіївна (Помогайбо)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір, музичний твір з 
текстом, музичний твір без тексту  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музично-поетична збірка "Кохання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48775  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гумулінські Мечислав Мечиславович  
 

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 "MG Photo"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48776  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Максим 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)  Літературно-письмовий твір "Формат развлекательного кинособытия 
"Секретный кинотеатр (Кинопоказ)" ("Секретный кинотеатр")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено для використання у розважальному заході.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48777  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса ТАРК, Алиса ТАРК (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)  Повість "Во власти порока и зла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В минулому радянський розвідник вийшов у відставку в період 
розвалу Радянського Союзу, у пошуках роботи стає членом створеної 
двома випускниками Оксфорда таємної, ретельно законспірованої 
організації, що має мету побудувати безкласове суспільство з безбідним 
життям для усіх жителів Зеллі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48778  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віктор Вікторевський (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)  Сценарій п'єси для театру, кіно, телебачення "Роль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про доньку режисера, яка несподівано для себе мала зіграти 
одну з найцікавіших і найнебезпечніших ролей у своєму житті.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48779  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шандер Ольга Всеволодівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка розповідей та віршів "Солнечное настроение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка призначена для дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48780  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербініна Тетяна Сергіївна  
 

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 "Звони"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні "Звони", "We are the best", "Всё еще будет".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48781  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базалій Валерій Васильович, Ушкаренко Віктор Олександрович, 
Федорчук Михайло Іванович, Пилипенко Юрій Володимирович, 
Морозов Володимир Васильович, Мринський Іван Миколайович, 
Нежлукченко Тетяна Іванівна, Волочнюк Євген Георгійович, Шерман 
Ісаак Михайлович, Шебанова 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Перелік патентів, 
отриманих Херсонським державним аграрним університетом (з 2002 
року по 2012 рік)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних включає розробки в галузях агрономії, тваринництва, 
гідромеліорацї, будівництва, рибництва, охорони навколишнього 
середовища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48782  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Михайло Іванович, Коковіхін Сергій Васильович, Макуха 
Надія Андріївна, Макуха Ольга Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Шкідники фенхелю звичайного на півдні України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48783  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Анатолій Ілліч  
 
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)  Рукопис підручника "Основи техноевристики (Теоретичні основи 
інтелектуального креслення)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48784  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Анатолій Ілліч  
 

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)  Рукопис підручника "Технічна логістика (Теоретичні основи 
автоматизації виробництва)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48785  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарчук Сергій Васильович ("Xsilk" - іксілк)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Greal" ("Джереал")   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма по нерухомості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48786  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Юрій Григорович  
 

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)  Трилогія "Тайни Третього Рейху" книга І "Тайна острова Святого 
Георгія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-фантастична повість розповідає про тайну дивізію СС 
"Аненербе", про її прорив в науці, про створення нових технологій з 
виробництва "зброї помсти" Вернера фон Брауна, "вічного двигуна" - 
репульсину Віктора Шаубергера, про нову генну інженерію Йозефа 
Менгелі, про експедицію радянського атомного підводного човна "К-
557" до острова "Святого Георгія", отримання пророчих тайн в 
однойменному монастирі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48787  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Юрій Григорович  
 

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, 
літературний письмовий твір (поезія), складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів та творів "Чорне та біле"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з віршів, любовної лірики, шансону, віршів та 
пісень про древньогрецьку та древньоримську міфологію. Твори, що 
увійшли в збірник - це фейлетони сатиричної тематики про морально-
етичний облік та побутові проблеми людей післярадянських часів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48788  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Василь Максимович, Бондарчук Євген Петрович, Хаїмзон Ігор 
Ізєвич, Усач Олександр Григорович  

 

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 "Компьютерное моделирование функционирования 
органов и систем организма человека в норме и при патологических 
состояниях" ("Віртуальний організм")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Моделювання функцій цілісного організму від клітини до органів, 
систем та їх взаємодії з використанням комп'ютерної техніки. Створена 
базова модель на основі фізіологічних, біохімічних та біофізичних 
показників  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48789  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобер Леонід Миколайович, Луценко Михайло Дмитрович, 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 "Перелік суб'єктів 
господарювання, які надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, які здійснюють 
наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в 
Україні у інших роботодавців"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48790  
 

Дата реєстрації авторського права  16.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демкура Тарас Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Таїна Пінзеля. Від Бучача до Лувру"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48791  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вацовський Михайло Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Перша студія" 
Девелопмент" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Таємниця Детектива"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Тайна Детектива" - захоплююча гра в жанрі "пошук предметів", яка 
переносить гравця в світ пригод та загадок. Вам доведеться відчути 
себе в якості голови детективної агенції та розв'язати цілу низку інтриг 
і змов. Створіть свію власну детективну агенцію, розслідуйте справи по 
всьому світу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48792  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Ганна Аркадіївна, Степовик Дмитро Власович, Корнійчук 
Марія Антонівна, Зінчук Людмила Дмитрівна, Клименко Наталія 
Михайлівна, Наумова Надія Григорівна, Оробченко Наталія Андріївна, 
Прокопенко Анастасія Пилипівна, Скляренко Галина Яківна, Чуйко 
Тетяна Павлівна, Чумак Клавдія Василівна, Шевченко Ольга Іванівна, 
Яцюк Володимир Макарович  

 

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)  Рукопис книги "Тарас Шевченко. Мистецька спадщина. Том 9. 
Живопис і графіка (1847-1850)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48793  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

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 "Наукова розробка "Виртуализация и 
интеллектуализация хозяйственной деятельности и здоровье как 
конкурентный ресурс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48794  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркелова Надія Анатоліївна  
 

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)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн бланку картки мігранта 
(Україна)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 Дизайн бланку картки мігранта складається із зображень лицьового та 
зворотнього боку бланку картки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48795  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недбай В'ячеслав Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Енерго-інформаційний вплив на організм людини хвильовим 
способом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто автономні механізми організму людини: саморозгортання, 
самопідтримка і самознищення і способи їх впливу на організм 
людини. Зроблено висновок про те, що медицина майбутнього повинна 
бути заснована на енерго-інформаційному впливі хвильовим способом 
на організм людини і існування без фармакологічного виливу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48796  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недбай В'ячеслав 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 "Застосування нових бетонів в будівництві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описані якості перспективних бетонів для будівельної галузі, а саме: 
стеклофіробетон, сухі реакційно-порошкові суміші, полістиробетон. 
Розглянуті властивості перспективних бетонів. Встановлено переваги 
перспективних бетонів в порівнянні з традиційними бетонами. 
Рекомендовано налагодити серійне виробництво перспективних 
бетонів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48797  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недбай В'ячеслав 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 "Вплив кремнію на організм людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показано, що хімічний елемент кремній є важливим елементом життя, 
будь-якого організму, без якого ніякий організм існувати не може. 
Практично всі хвороби серцево-судинної системи виникають при 
дефіциті кремнію.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48798  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недбай В'ячеслав 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 "Застосування біостимуляторів у рослинництві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показані шляхи підвищення врожайності продукції рослинництва 
шляхом застосування біостимуляторів та в оптимізації рослинницько-
мікробної взаємодії в агрофітоценозах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48799  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недбай В'ячеслав 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 "Перспективи промислового виробництва питної води із 
повітря"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто стан питання і перспективи промислового виробництва 
прісної води з повітря для надійного забезпечення водою малих міст і 
селищ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48800  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недбай В'ячеслав Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Дослідження якостей бутильованої води"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Встановлено, що дистильована вода є технічною і не придатною для 
пиття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48801  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Недбай В'ячеслав 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 "Геологорозвідка корисних копалин методом резонансного 
сканування спінового поля матеріалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48802  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никоненко Олена Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття науково-практичного характеру "Метод остеопатии Елены 
Никоненко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний метод заснований на ручному впливі на тканинні, рідинні та 
енергетичні структури тіла людини. Метод ліквідовує напруги, фіксації 
в структурах тіла, відновлює струм артеріальної, венозної крові, лімфи, 
цереброспінальної рідини в посудинах, периваскулярних, 
периневральних, субарахноїдальних просторах, обмін речовини і 
репродукцію клітин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48803  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородцев (псевдонім)  
 
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 "По английски мистер крейзи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48804  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Руслан Юрійович  
 

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 "Ілюстрації "IMFO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поєднання словесного напису з графічними зображеннями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48805  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 
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 изолированного IV желудочка с 
использованием ликворошунтирующей системы вентрикуло-
субарахноидального шунтирования (ЛШС-ВСАШ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод забезпечує раннє хірургічне лікування недоношених дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48806  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрогайцева-Коваль Ганна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог з ілюстраціями "КАТАЛОГ РЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ №1"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Каталог є наглядним посібником товарів що демонструють, який дає 
загальне уявлення про ці товари, дає змогу уявити зовнішній вигляд та 
призначення виробів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48807  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

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 сегментированного бокового 
желудочка у детей с использованием ликворо-шунтирующей системы 
вентрикуло-субарахноидального шунтирования (ЛШС-ВСАШ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод лікування заснований на можливості одночасного стентування 
кістозних лікворних порожнин шлуночка з відновленням 
фізіологічного відтоку ліквору в субарахноїдальний простір. Метод 
дозволяє знизити ризик виникнення і прогресування асиметричною 
оклюзійної гідроцефалії з наростаючою дислокацією середніх структур 
мозку на початкових стадіях формування сегментованого бічного 
шлуночка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48808  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Тетяна Вікторівна, Овсяник Віктор 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)  Науковий твір "Программа обучения "Апиконсультант-пчеловод"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма включає вивчення передових технологій бджільництва, 
основ анатомії і фізіології людини, вивчення апітерапії, фітотерапії і 
біонергоінформаційних технологій оздоровлення, методів самозцілення 
і самовідновлення організму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48809  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Віктор Миколайович, Бичкова Наталія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фінансова архітектура національних корпорацій та її 
вплив на ефективність фінансової діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуті теоретико-методичні засади формування 
фінансової архітектури національних корпорацій та досліджено її 
вплив на ефективність фінансової діяльності суб'єктів 
господарювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48810  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісс Інга Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На том берегу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48811  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

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  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Третья тетрадь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Афоризми, вірші та інші особисті записи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48812  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзькова Ірина Олександрівна , Терпеливець Катерина Любомирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Захист програмного забезпечення шляхом 
обфускації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для захисту програмного забезпечення від 
статичного дослідження шляхом внесення мертвого коду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48813  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Микола Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний твір "Технико-экономическое обоснование и программа 
деятельности по внедрению гидродобычи, гидроподачи, обогащению 
обедненных огнеупорных глин, первичных каолинов и кварцевых 
песков, содержащихся в залежах Пятихатского огнеупорного и 
каолинового карьера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається з 6-ти бізнес-планів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48814  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилець Ірина Анатоліївна, Боєва Галина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "security alarm system facilities"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для здійснення охорони приміщення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48815  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терпеливець Катерина Любомирівна, Юзькова Ірина Олександрівна   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Кодовий доступ до сейфа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма на мікроконтролері являє собою програмний засіб, що 
призначений для захисту цінних паперів, документів та інших речей, 
які поміщають у сейф від зловмисних втручань. Суть полягає в тому, 
щоб відкрити сейф, треба ввести код. Якщо ж код введено невірно, то 
спрацьовує звукова і світлова сигналізація, що сповіщає про те, що 
зловмисник намагається відкрити ваш сейф.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48816  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боєва Галина Анатоліївна, Данилець Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "АвтоGuard Гарант"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма представляє собою програмний засіб, який призначений для 
керування системою автомобільної сигналізації і покликаний 
забезпечити такі функції її роботи, як керування датчиками удару і 
датчиками відкриття дверей автомобіля, введення і перевірки коду 
відключення сигналізації, подання візуальних і звукових сигналів, а 
також блокування роботи системи запалення при несанкціанованому 
проникненні до салону автомобіля.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48817  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булгакова Тетяна Вікторівна (Гала-Булгакова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Повесть о рыбаке и "Золотой рыбке"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48818  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чанін Сергій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярний нарис "Откуда есть пошла земля 
Криворожская"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описується історія перших поколінь поселень Кривого Рогу. 
Нарис здобуває наукову цінність у зв'язку з представленням відомостей 
про перших власників криворізької землі - запорізького козака Павла 
Нагайця й військового старшини Логвину Мощенського. 
Представлений принципово новий архівний матеріал, що відповідає на 
запитання: чому в злитті Інгульця та Сасагані виникло поселення з 
назвою Кривий Ріг?  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48819  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паращук Світлана Валеріївна, Михальчук Юлія Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ProgObf"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для захисту програмного забезпечення від 
статистичного дослідження шляхом використання методу модифікації 
області дії змінних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48820  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальчук Юлія Леонідівна, Паращук Світлана 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 "Car Alarm"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма контролера автомобільної охоронної сигналізації на 
мікроконтролері призначена для виявлення несанкціонованого 
доступу до автомобіля.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48821  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Бурлєєв Олег 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 "Програма оптимізації послідовності реалізації 
планів багатофакторного експерименту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для пошуку оптимальної послідовності реалізації 
планів багатофакторного експерименту з можливістю введення 
обмеження на додатковий критерій. В основі роботи програми лежить 
пошук близького до оптимального плану багатофакторного 
експерименту та значення критерію оптимізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48822  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березницький Валерій Аркадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Апарат поглинальний МПП-110А-ЛУ" Складальне 
креслення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Складальне креслення представлено у трьох проекціях: головний вид, 
вид зверху, вид збоку та два аркуші специфікації. Поглинальний 
апарат належить до апаратів фрикційного типу з полімерними 
пружними елементами, застосовуєтся у якості амортизатора удару в 
автозчепних пристроях вантажних вагонів і локомотивів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48823  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бріскін Юрій Аркадійович, Пітин Мар'ян Петрович, Задорожна Ольга 
Романівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис моделі ігрового засобу "Алгоритмізований спосіб теоретичної 
підготовки у спорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представлений моделлю ігрового засобу, основою якого є види 
позицій спортсменів у фехтуванні. Він містить інформацію про бойові 
дії у фехтуванні. Розподіл на окремі фрагменти дозволяє розвинути 
тактичне мислення та знання з техніко-тактичної підготовки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48824  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабушкіна Руслана Олександрівна, Яковенко Дар'я Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"Використання відсівань місцевих вапнякових родовищ для 
запобігання процесам іригаційної деградації південних чорноземів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу представленої статті покладено узагальнений матеріал 
наукових досліджень, проведених в Херсонському державному 
аграрному університеті у 2006 році за темою "Використання відсівань 
місцевих вапнякових родовищ для запобігання процесам іригаційної 
деградації південних чорноземів".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48825  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпковська Лариса Олексіївна, Вартанян Василь Михайлович, 
Третяк Володимир Васильович, Матвієнко Олена Олександрівна, 
Грищенко Марина Анатоліївна  

 

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 "Інтерактивний програмний комплекс 
автоматизованого аналізу даних та створення правил класифікації 
виробничих ситуацій КОД-Т"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для аналізу та обробки даних в управлінні, 
плануванні та діагностуванні технічних, медичних і економічних 
об'єктів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48826  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устяк Богдан Ігорович, Устяк Ігор Теофілович  
 

Повне ім’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 "Пропозиція по створенню і реалізації на практиці: І. 
Міжнародної кластерної системи управління: "Великою книгою 
науки", і Міжнародного кластерного ВЕБ-порталу "Велика книга 
Науки" (на базі сучасних Інтернет технологій (WEB 2.0, WEB 3.0 тощо). 
II. Міжнародного кластерного музею ВЕБ-порталу: "Математики, 
філософії, інформатики, фантастики і культури Східної Європи, 
відділення Львівський регіон" (на базі сучасних Інтернет технологій 
(WEB 2.0, WEB 3.0 тощо)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізація на практиці - під егідою ООН і за участю науково-
мистецької спільноти: Міжнародної кластерної системи управління: 
"Великою книгою науки", і Мінародного кластерного ВЕБ - порталу 
"Велика книга Науки" (на базі сучасних Інтернет технологій (WEB 2.0, 
WEB 3.0 тощо).  Міжнародного кластерного музею ВЕБ - порталу: 
"Математики, філософії, інформатики, фантастики і культури Східної 
Європи, відділення Львівський регіон" (на базі сучасних Інтернет 
технологій (WEB 2.0, WEB 3.0 тощо), стимулюють подальший розвиток 
науки, забезпечують її популяризацією серед дітей і молоді, призведуть 
до розбудови освітньо-виховного простору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48827  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опришко Руслан Юрійович  
 

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)  Ілюстрації "Модница Мастерица"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрації представляють собою оригінальне поєднання у єдиній 
композиції оригінально виконаного словесного напису з графічними 
зображеннями коштовного каміння, ручного інструменту та 
геометричних фігур у різних колористичних рішеннях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48828  
 

Дата реєстрації авторського права  18.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко 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 "Дослідження поліномінальних алгоритмів 
для вирішення SAT задач"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма досліджує алгоритми визначення здійснення заданих булевих 
функцій, створює випадкові булеві функції за заданими параметрами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48829  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Славіна Ніна Георгіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. 
Мечникова" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Інформаційно-пошукова модель "Просторово-часовий аналіз 
інтенсивності епідпроцесів ВІЛ-інфекції та туберкульозу"   
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,Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На основі відбору дескрипторів тезаурусу бази даних Medline 
побудовано дескрипторне дерево досліджуваної проблеми. Модель 
може бути використана у якості матриці для одноіменної онтології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48830  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник  Василь Гаврилович  
 

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 "Гніздо Горлиці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В неї була чудова родина - коханий чоловік та сонечко-донька. 
Спочатку чоловік втратив роботу, донька підросла, того заробітку 
який вона мала на власній роботі вкрай не вистачало. Тому, коли хтось 
із знайомих запропонував поїхати на заробітки до сонячної Італії, 
поміркувавши, погодилась. І от зараз вона повертається на рідну 
Буковину. Однак в її очах не має радості, а під грудьми б'ється 
маленьке серденько, однак вона повертається...  
 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48831  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарких Юрій Серафимович, Лисоченко Сергій Васильович, Лебедь 
Сергій Олександрович, Кухаренко Олег Геннадійович, Толмачов 
Микола Григорович, Третяк Олег Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Образование скрытых проводящих каналов при 
бомбардировке германия протонами высоких энергий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48832  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жарких Юрій Серафимович, Лисоченко Сергій Васильович, Сусь 
Богдан Богданович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота "Другий 
закон Ньютона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Другий закон динаміки був створений при узагальненні результатів 
досліджень руху тіла під дією сили. В поданій віртуальній лабораторній 
роботі в наглядній формі демонструється один з прикладів таких 
досліджень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48833  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович (Каміль Нурахметов)  
 

Повне ім’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 "Группа крови здравого смысла"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір про людей, в чиїх серцях завжди є три почесних місця для 
Віри, Надії і Любові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48834  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнелюк Максим 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 "Crazy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48835  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнелюк Максим 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 "Saxomaniya"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48836  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовик Антон Леонідович  
 
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 "Світ Рукоділля" набори для вишивання бісером, 
серія Ф частина IV"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48837  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сазонов Дмитро Юрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОТКОМ БіЕй" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система электронного документооборота 
"ДОТКОМ:Документооборот" ("Dotcom GeDoc")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48838  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Валентина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга  "Космос... далёкий и близкий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі кросворди, які зроблені на підставі знань з історії 
космонавтики, біографії геніїв космічної науки, космонавтів, знань з 
астрономії і астрономів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48839  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діюк Сергій Романович, Вахрамов Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Программное обеспечение "Dan Commander"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для віддаленого управління 
пристроями мовлення або передачі даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48840  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сустатов Валерій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка таблиць "Модель управления социальными системами 
(организациями, предприятиями, фирмами) "ЛОТОС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використання таблиць вперше в практиці управління дозволяє 
повністю формалізувати діяльність управлінців в будь-якому виді 
соціальної діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48841  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Желан Алла 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)  Хрестоматія "Твори композиторів Миколаєва кінця ХІХ - початку ХХ 
століть"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Складений з різноманітних та рідкісних нотних друкованих та 
рукописних джерел, цей хрестоматійний збірник відроджує забуту 
сторінку мистецької культури Півдня України. У хрестоматійному 
збірнику в хронологічному порядку подані різножанрові твори 
О.Ветрника, Д.Попова, Л.Щедріна, Г.Вольховського, Й.Карбульки, 
А.Гуровича, О.Погодаєва, І.Бруна. Нотний матеріал, історичні 
відомості про композиторів та події мистецького життя дають змогу 
здійснити цікаву подорож до музичної культури Миколаєва минулого.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48842  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зізак Вілемір Порфірійович, Скачек Андрій Михайлович, Фрейдлін 
Михаил Павлович  

 
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)  Письмовий твір технічного характеру "Глубоководный порт в 
Хаджибейском лимане. Судоходный канал Хаджибейский лиман - 
Черное море. Развитие районов Куяльницко-Хаджибейской пересыпи"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір містить пропозиції щодо розвитку Одеського морського порту, а 
саме перспективу його перенесення в зону лиманів, які відділені від 
Чорного моря вузькою смугою  пересипу, розглядує різні аспекти 
такого проекту, зокрема морфологічну та територіальну оцінку 
лиманів для портових споруд, інженерно-геологічну перевагу, розвиток 
транспортних зв'язків, ліквідація загрози затоплення пересипу та інше. 
Твір містить 5 розділів,  3 схеми та таблиці,  110  фотографій, та 7 карт, 
які ілюструють твір.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48843  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заречний Євген Олександрович, Проценко Олег 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 "Твоє місто в 3D"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для візуального та інформаційного 
ознайомлення користувача з даними, які містяться в програмі. Ці дані 
включають в себе: адреси, телефони, назви й напрямки діяльності 
організацій, адреси будівель, назви вулиць, маршрути проїзду, 
інформацію про держустанови тощо.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48844  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Желан Алла Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській 
губернії (кінець ХІХ - початок ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали 
дослідження можуть бути використані вчителями загальноосвітніх та 
спеціалізованих шкіл музично-естетичного спрямування у практиці 
музичної освіти дітей та учнівської молоді, а також під час вивчення 
курсів педагогіки, історії педагогіки, спецкурсів з естетичного 
виховання, історії музики, історії та теорії культури, краєзнавсьва у 
вищих педагогічних навчальних закладах різного рівня акредитації, у 
процесі післядипломної педагогічної освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48845  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Шарата Наталія Григорівна  
 

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 "Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька 
діяльність М.М.Аркаса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48846  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанжи 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)  Навчально-методичний посібник "Теорія та методика виховної роботи 
в початковій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлено складену відповідно до нових державних 
стандартів робочу програму з курсу, розміщено опорні лекції, плани 
практичних занять, завдання для самоконтролю. Значну увагу 
приділено розкриттю специфіки виховної роботи в загальосвітній 
школі І ступеня, запропоновано списки базової та додаткової 
літератури, словник основних понять з теорії та методики виховання 
молодших школярів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48847  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронко Вікторія 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)  Музичний твір "Остров"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір "Остров" є результатом творчої діяльності автора 
тексту та музики Воронко Вікторії Леонідівни, складається з трьох 
куплетів та приспівів. Представлена демоверсія (аранжування та 
вокал). Пісня чоловіча, слова додаються.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48848  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телегін Ігор Євгенович  
 

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)   Кіносценарій "Операция "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" или 
"ДИВЕРСАНТЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій на військово-історичну тематику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48849  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазулін Олександр Владиленович, Мазулін Георгій Владиленович, 
Логвін Петро Андрійович, Остапенко Андрій 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 "Методичні розробки розрахунку етилового спирту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори запропонували чотири таблиці і тридцять одну формулу для 
швидкого знаходження необхідних значень при розведенні етилового 
спирту, а також навели приклади їх використання. Таким чином, 
запропоновані авторами таблиці та формули дають можливість 
швидко знайти шукану величину.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48850  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Шинкаренко Лариса 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 "Становлення та розвиток духовного світу особистості 
мешканця Миколаївщини (кінець ХІХ ст. початок ХХІ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографію присвячено актуальній проблемі вивчення та 
узагальнення провідних ідей становлення та розвитку духовного світу 
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особистості мешканця Миколаївщини. Виявлено основні етапи 
становлення та розвитку духовного світу особистості мешканця 
Миколаївщини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48851  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карсканова Світлана 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)  Автореферат "Психологічне благополуччя особистості як основа 
фахового зростання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У авторефераті представлено теоретичне узагальнення і нове 
вирішення проблеми складових психологічного благополуччя 
особистості фахівця, та специфіка його впливу на фахове зростання. 
Феномен психологічного благополуччя особистості розглядається, як 
результат пізнання власного потенціалу, досягнень у професійній 
реалізації, самопізнанні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48852  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ласінська Маріанна 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)  Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук "Дослідження археологічних пам'яток Нижнього 
Побужжя: історіографія проблеми (ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дисертації, на основі залучення великої кількості архівних джерел та 
літератури, здійснено комплексне дослідження та зроблено спробу 
з'ясувати і проаналізувати рівень висвітлення історії вивчення 
археологічних пам'яток Нижнього Побужжя у ХІХ - 30-х роках ХХ ст. у 
науковій ліературі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48853  
 

Дата реєстрації авторського права  19.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпара Ігор Петрович  
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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 "Житловий будинок з вбудовано-прибудованим 
басейном для середньої школи № 130 та об'єктами соціально-
культурного призначення по вул. Антоновича 131"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48855  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вера Ваганова (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 "А я разноцветная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48856  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лабунський Сергій Васильович, Лабунський Дмитро Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень етикеток продукції "ЛАДУС-ЙОДІС" та "СІВРЕС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48857  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шекера Микола Дмитрович, Шекера Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Утворення гігантських 
планет Сонячної системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48858  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казимиров Олександр Сергійович, Шпира Олена Остапівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма управління спектрометричним 
комплексом контролю активності теплоносія 1-го контуру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48859  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Goldy Rise (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 "Come on dance"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48860  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозубов Дмитро Миколайович (Діма Скалозубов)  
 
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 "Небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48861  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скалозубов Дмитро Миколайович (Діма Скалозубов)  
 

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)  Пісня "Давно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48862  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колбасіна Рузанна Артурівна, Барсуков Микола Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод виготовлення анатомічних препаратів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод виготовлення анатомічних препаратів належить до області 
ветеринарії та спрямований на вдосконалення процесу виготовлення 
анатомічних препаратів тварин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48863  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Людмила Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод лечения крапивницы при холестатическом 
синдроме у больных сахарным диабетом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод заснований на комбінованому застосуванні лікувального 
режиму у вигляді обмеження фізичних і психоемоційних навантажень, 
виключення препаратів, що надають негативний вплив на печінку, 
лікувальному харчуванні та призначенні одночасно двох 
гепатопротекторів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48864  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвєєв Олександр Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Клиническая фармакология гепатопротекторов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена клінічній фармакології окремого класу 
лікарських засобів - гепатопротекторів. В даній монографії 
використаний оригінальний підхід до опису фармакологічних і 
клінічних особливостей групи препаратів в цілому та кожного засобу 
окремо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48865  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухова Лілія Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Нові уявлення щодо причин вікової модуляції 
природної резистентності організму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48866  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулєшова Дар'я Костянтинівна, Давидов Вадим В'ячеславович  
 

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 "Особенности гормональной регуляции 
антиоксидантной активности крови при нейроэндокринном ожирении 
на ранних стадиях полового созревания"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48867  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексіюк Ігор Леонтійович, Гриник Георгій Георгійович, Лакида 
Петро 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 "Лісовпорядник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма "Лісовпорядник" забезпечує швидку обробку атрибутивної 
інформації повидільної бази даних лісогосподарських підприємств, 
графічно відображає результати запитів на картах, обчислює 
матеріально-грошову оцінку лісосік та графічно інтерпритує плани 
бусольної зйомки здійснених господарських заходів, здійснює 
стандартні вибірки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48868  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кольберт Анна Вікторівна  
 

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 логотипу "Victoria"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення латинським шрифтом "Victoria", буква "V" 
великим шрифтом і обрамлена стилізованими листками та квітами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48869  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полениця Петро Володимирович, Коплик Ігор Володимирович, Вакал 
Андрій Олександрович, Авдєєва Олена Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий письмовий твір "Методика розрахунку допустимої помилки 
пострілу під час визначення установок для стрільби способом повної 
підготовки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі знайдено залежності для визначення допустимих помилок 
пострілу під час визначення установок для стрільби способом повної 
підготовки. Запропонована методика дозволяє отримати чисельні 
значення величин допустимих помилок пострілу, які можуть бути 
використані для формування тактико-технічних вимог під час 
розробки нового і модернізації існуючого артилерійського озброєння.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48870  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Олександр Олександрович, Пасько Ігор Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий письмовий твір "Алгебраїчний метод декодування 
алгеброгеометричних кодів на просторових кривих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений алгебраїчний метод декодування алгеброгеометричних 
кодів на просторових кривих відрізняється від відомих формуванням 
триваріантного рівняння локаторів помилок, рішення якого 
однозначно задаються помилками, які виникають, що дозволяє звести 
задачу декодування до вирішення системи лінійних рівнянь, у яких 
число невідомих визначається конструктивними кодовими 
характеристиками. Даний метод оперує алгебраїчними прийомами та 
процедурами перетворення матриць і дозволяє вирішити задачу 
декодування за кінцеве число операцій. У загальнотеоретичному плані 
розроблений метод є подальшим розвитком алгебраїчного метода 
декодування Берлекемпа й узагальнює його на загальний випадок 
багатоваріантних рівнянь.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48871  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофименко Павло Євгенович, Сай Валерій Миколайович, 
Овчінніков Володимир Олександрович, Новак Дмитро 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)  Навчальний посібник "Метеорологічна підготовка пусків ракет і 
реактивних снарядів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглянуто основи метеоролічної підготовки пусків ракет і 
реактивних снарядів, а саме: загальні відомості про метеорологічні 
елементи, їх вплив на політ ракет та реактивних снарядів, порядок 
заходів метеорологічної підготовки, характеристики комплексів 
(засобів) вимірювання, а також наведено комплекс прикладних задач з 
метеорогічної підготовки та порядок їх розв'язання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48872  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коломієць Дар'я Юріївна (Даша Коломієць), Грачова Катерина 
Олександрівна (Катя Грачова)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сны - повторы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48873  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Ігор Вікторович, Кучерявенко Ігор В'ячеславович, Варава 
В'ячеслав Васильович, Полениця Петро 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)  Демонстраційний фільм "Пропозиції щодо створення науково-
випробувальної бази Наукового центру бойового застосування 
реактивних військ і артилерії Сумського державного університету"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний фільм наглядно демонструє можливості існуючого полігону 
військової частини А 1476 щодо створення науково-випробувальної 
бази наукового центру БЗ РВіА СумДУ з метою відпрацювання 
окремих результатів теоретичних досліджень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48874  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Олексій Володимирович, Пархоменко Анна Олексіївна  
 

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)  Книга "Інтелектуальний капітал як інтегрований чинник 
інноваційного розвитку" ("Монографія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48875  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Володимир Дмитрович  
 

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 "Інформація і знання: теоретичні основи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48876  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Володимир Дмитрович, Гончаренко Алевтіна Петрівна, 
Пархоменко Олексій Володимирович  

 

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)  Книга "Терміни і визначення досліджень інноваційної діяльності" 
("Словник")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48877  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаришева Олена Леонідівна, Редько Лариса Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про телевізійний проект 
"ЗІРКОФЕСТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Телепроект - це можливість для дітей та юнацтва заявити про себе та 
показати свої таланти у різних номінаціях та чотирьох вікових 
категоріях, починаючи з 5 і до 20 років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48878  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваценко Тетяна Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка дитячих віршів "Країна навпакинія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші репрезентують яскравий і неповторний світ дитячої душі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48879  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубна Діна Ігорівна  
 

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)  Літературний письмовий твір "Цветы пробьются сквозь асфальт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка різнопланових новел.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48880  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шипуліна Юлія Сергіївна  
 

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)  Стаття "Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку 
промислових підприємств: теоретичний огляд"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено результати системного аналізу підходів до активізації 
переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48881  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Сергій Миколайович  
 

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)  Стаття "Екологічність як чинник конкурентоспроможності продукції"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано можливість і доцільність забезпечення конкурентних 
переваг на ринку України за рахунок екологізації продукції й 
технологій її виробництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48882  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Сергій Миколайович, Щербаченко Вікторія Олексіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Аналіз потенціалу ринку туристичних послуг Сумської 
області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконано кількісний аналіз потенціалу ринку туристичних послуг 
Сумської області, а також придатності регіонів області для надання 
нових видів туристичних послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48883  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Сергій Миколайович  
 
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)  Стаття "Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного 
розвитку організації на базі екологічних інновацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сформовано цілісний комплекс метричних інструментів для аналізу 
ринкових можливостей і діагностики потенціалу інноваційного 
розвитку організації на базі екологічних інновацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48884  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоменюк Марія 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)  Роман "Смертоносная утопия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48885  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

691 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чикалов Валерій Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА-КОМ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмне забезпечення "База судових справ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для ведення бази документів 
судових справ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48886  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коренєв Микола Михайлович, Водолажський Максим Леонідович, 
Сидоренко Тетяна Павлівна, Фоміна Тетяна Вадимівна, Кошман 
Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків 
Національної академії медичних наук України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Методика оцінки складових інформаційно-
інноваційного ресурсу дослідницьких робіт в медицині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основі методики лежить структура факторної моделі складових 
інформаційного та інноваційного ресурсу, в якій фактори передають 
різні аспекти оцінки експертів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48887  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Оксана Сергіївна, Артеменко Марина Сергіївна, 
Сінєльник Лілія Василівна, Чуйко Ярослав Олександрович, Тихоненко 
Катерина Сергіївна, Рубашевська Олена Олегівна, Олійник Оксана 
Віталіївна, Савчук Юлія Володимирівна, Закалюжна Марія-Варвара 
Миколаївна, Власова Тамара Олександрівна, Васильченко Владислав 
Ігорович, Жолдак Богдан Олексійович, Новосад Олеся Євгеніївна, 
Петрученко Євгенія Леонідівна, Будівська Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка сценаріїв "Сценарії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48888  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенко Олександр Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LICEY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48889  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенко Олександр Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "WAPPS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для для зручної та комфортної навігації по web-
додатках засобами мов HTML, PHP,CMS Joomla. Передбачає виведення 
класифікованого каталогу web-додатків, популярних і нових web-
додатків, додавання нових web-додатків користувачами, створення 
переліку образних web-додатків для кожного користувача окремо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48890  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ILLARIA (псевдонім)  
 

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 "Мантра. Демо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48891  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитюк Олег Ігорович, Снєгірєв Олександр Леонтійович, Кащенко 
Юрій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система прийому платежів "Pay stream"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48892  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Андрій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Формат реалити-проекта шок-шоу "Я - шпион!" 
("Спецагент")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У літературному творі докладно описані імідж, зовнішній вигляд, 
очікувана поведінка ведучих учасників, гравців та інших героїв нового 
реаліті шок-шоу. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48893  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Рекламна компанія "InsideGroup" (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір практично-прикладного характеру "Спосіб рекламування 
товарів і послуг в транспортних засобах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі йдеться про способи реклами товарів і послуг на сучасному 
ринку, зокрема, в творі описуються та наочно зображуються ефективні 
та надійні засоби для реклами в транспортних засобах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48894  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Лаборатория игровых технологий" (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з малюнками та ілюстраціями "Настольная (карточная)  игра 
"En Garde! К барьеру" ("Карткова гра-дуель "En Garde! К барьеру")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра складається з тексту правил гри, ілюстрованих правил, малюнків 
гральних карток та розгортки пакувальної коробки. Гра моделює 
дуельний поєдинок та призначена для дітей та дорослих. Гра є 
динамічною, захопливою, сприяє розвитку пам'яті, уваги, логіки, 
розвиває навички стратегічного мислення гравця. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48895  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Лаборатория игровых технологий" (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з малюнками та ілюстраціями "Настольная (карточная) игра 
"Курочка Ряба" ("Карткова гра "Курочка Ряба")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра складається з тексту правил гри, ілюстрованих правил, малюнків 
гральних карток та розгортки пакувальної коробки. Гра яскраво 
оформлена та призначена переважно для дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку, оскільки поєднує в собі розважальні та 
навчальні функції, розвиває увагу, логіку та навички усного 
рахування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48896  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Лаборатория игровых технологий" (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з малюнками та ілюстраціями "Настольная логическая игра 
"НОВЫЕ КРЕСТИКИ-НОЛИКИ" ("Настільна логічна гра "НОВЫЕ 
КРЕСТИКИ-НОЛИКИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Гра складається з тексту правил гри, ілюстрованих правил, малюнків 
гральних карток та розгортки пакувальної коробки. В порівнянні з 
класичною грою, дана гра містить інші правила та умови ведення гри, 
що робить її більш динамічною та цікавою. Гра сприяє розвитку уваги, 
логічного мислення і призначена як для дітей, так і для дорослих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48897  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Лаборатория игровых технологий" (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з малюнками та ілюстраціями "Настольная (карточная) 
психологическая игра "Находка для шпиона" ("Психологічна 
карткова гра "Находка для шпиона")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Гра складаэться з тексту правил гри, ілюстрованих правил гри, 
малюнків гральних карток та розгортки пакувальної коробки. Це 
психологічна гра, в якій гравцям даються певні ролі (за професіями), а 
одному гравцю додається роль шпигуна. За допомогою спілкування 
гравці повинні з’ясувати хто з них шпигун, але не розкрити йому 
інформацію про свою роль у грі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48898  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Лаборатория игровых технологий" (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з малюнками та ілюстраціями "Настольная (карточная) игра 
"QUATTRO" ("Карткова гра "QUATTRO")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра складається з тексту правил гри, ілюстрованих правил, малюнків 
гральних карток та розгортки пакувальної коробки. Гра створена по 
принципу гри в доміно, але має інші, багатоваріантні види карток, що 
дозволяє застосовувати ставки та штрафні очки, що робить гру 
захоплюючою та динамічною. Гра сприяє розвитку уваги, логічного 
мислення і призначена як для дітей, так і для дорослих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48899  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицюк Микола Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Казка про царицю Жабу і дівчинку Зоряну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48900  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мостова Оксана Григорівна  
 

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)  Збірник віршів "Хохотушки для зверушек, птичек и рыбок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48901  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

697 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеян Катерина Володимирівна, Лобов Ілля Миколаєвич  
 

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)  Синопсис до телепередачі "Ну, и работёнка!" ("Работа")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48902  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеян Катерина Володимирівна, Лобов Ілля Миколаєвич  
 

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)  Синопсис до серії телепередач "Нереальная архитектура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48903  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеян Катерина Володимирівна, Лобов Ілля Миколаєвич  
 

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)  Синопсис до серії телепередач "Забытые. Но первые"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48904  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Дмитро Вікторович  
 

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)  Роман "Роман з революцією"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Леся ніколи не зраджувала своєму чоловікові, але несподівано в її місто 
Дніпропетровськ прийшла Помаранчева революція...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48905  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терпеливець Катерина Любомирівна, Юзькова Ірина Олександрівна   
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Антикейлогер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для захисту програмного забезпечення від 
клавіатурних шпигунів (спеціальне програмне забезпечення, яке 
збирає істрію натискання клавіш). Суть полягає в тому, що програма 
відслідковує клавіатурних шпигунів та блокує їх дію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48906  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боєва Галина Анатоліївна, Данилець Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Внесення redundant code"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48907  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилець Ірина Анатоліївна, Боєва Галина Анатоліївна  
 

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 "Shifr+"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для шифрування та дешифрування за 
допомогою алгоритму RC5. Для реалізації алгоритму 
використовуються такі додаткові функції: ініціалізація; підготовка 
ключів; шифрування блоку; дешифрування блоку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48908  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзькова Ірина Олександрівна , Терпеливець Катерина Любомирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Охоронна сигналізація з віддаленим блоком 
керування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для електронного контролю об'єкта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48909  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линець Михайло Михайлович, Боднар Іванна Романівна, Дух Тетяна 
Ігорівна  

 

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)  Письмовий твір "Спосіб визначення рівня фізичної підготовленості 
студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описано доступний спосіб визначення фізичної підготовленості 
студента, який був апробований на 309-ми досліджуваних жінках і 419-
ти чоловіках віком 17-19 років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48910  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сопільняк Юрій Іларіонович  
 

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 "Про гітару, та інші"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні "Ах как цвела сирень", "Величальная", "Для 
души для сердца", "Если хочется петь", "Зачем нужны врачи", "Играй 
гитара", "Летят года", "Мелодии любви", "Мечта", "Ностальгия", "О 
что такое", "Песня о влюблённых", "Помните их", "Признание", "Сам 
виноват", "Семиструнная", "Скорая помощь", "Ти пам'ятаєш мила", 
"Хирург", "Эй друг гитара".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48911  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жупник Андрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Економічна гра "Alternative 
Free Money" (Альтернативні вільні гроші)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48912  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маковецька Ольга Олександрівна (Андромеда Мі-Ра)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Трактат "Соляриус"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48913  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Лаборатория игровых технологий" (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з малюнками та ілюстраціями "Настольная (карточная) 
обучающая игра "Чер-данс. Искусство побеждать" ("Навчальна 
карткова гра "Чер-данс. Искусство побеждать")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра складається з тексту правил гри, ілюстрованих правил, малюнків 
гральних карток та розгортки пакувальної коробки. Гра імітує 
змагання з танцювального черлідінгу - виду спорту, що поєднує 
елементи шоу з гімнастикою та акробатикою. Гра сприяє розвитку 
уваги, логічного мислення і призначена як для дітей, так і для 
дорослих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48914  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грабажей Владилен Миколайович, Кузьмін Ігор Іванович, Богатюк 
Олексій Вікторович  

 
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 "Система з продажу авіаційних, залізничних та 
автобусних квитків через АРМ касира банку "T-OPLATA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48915  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проніна Ліана Вадимівна, Кучеров Дмитро Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цифровий ключ для електронних 
документів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє забезпечити захист від несанкціонованого доступу 
до електронних документів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48916  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулик Микола Сергійович, Квасніков Володимир Павлович, Хаейн 
Тамара Михайлівна, Ільченко Володимир Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Генерування випадкових кутів для 
статистичних експериментів з лінійно-кутовими даними"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Приграма призначена для координатно-вимірювальних машин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48917  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селіванов Віталій Миколайович, Слугін Анатолій Адольфович, 
Слугіна Світлана Адольфівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматична система управління якістю у 
аудиторській діяльності "1С Аудит - Контроль для України 12.01"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для збору і документуванню аудиторських 
доказів з видачею аудиторських довідок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48918  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подколзін 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), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Cats and Dogs"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Англійська методична поезія.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48919  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2013  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Облака"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48920  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2013  
 
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)  Сценарій ігрового повнометражного фільму "Чудеса в решете"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У тихому селі з'являється чудернацька, міфична істота - Василиса, 
після чого починаються дива.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48921  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрук Максим Григорович, Прядко Дмитро Іванович, Ткаченко 
Юрій Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АПС СОЛЮШНЗ" 
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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 "APS Tender Система управління 
закупівлями" ("APS Tender")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48922  
 

Дата реєстрації авторського права  25.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вигдорчик Михайло Ілліч, Тихомирова Тетяна Анатоліївна, Клейнер 
Григорій Шаєвич, Гладкий Сергій 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 "Компьютерная программа по управлению 
эффективностью бизнеса и работы персонала "Консул-Навигатор"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма автоматизує процеси управління персоналом від моменту 
появи вакансії до моменту, коли співробітник покидає організацію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48923  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буєвич Павло 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 "Golden Cube"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розвитку уваги та спостережливості 
користувача. Вона являє собою різновид гри маджонг. Ціль ігрового 
полягає в тому, щоб знайти і об'єднати між собою кубики з однаковими 
зображеннями на гранях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48924  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Валерій Павлович  
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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 "The Hardkiss-губи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічний малюнок. Зображення губ із зубами. Малюнок чорно-білий. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48925  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Val (псевдонім), Юлія Саніна (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 "Part of me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48926  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Val (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 "In Love" ("I'm in love")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48927  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович (Val)  
 
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 "Part of me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48928  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почтарьов Євген 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 "Будь с нами на волне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48929  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почтарьов Євген 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 "Тільки ти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48930  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почтарьов Євген 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 "Единое целое"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48931  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почтарьов Євген 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 "Первый шаг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48932  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костирко Ірина Сергіївна  
 
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)  П’єса "Свободный танец или история одной босоножки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48933  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусарова Софія Ігорівна  
 
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 "Алиса в стране Чудес" ("Alice in wonderland")   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм-казка про дівчину на ім’я Аліса. Вона відправляється на 
пошуки зниклого кролика своєї сестри Аврори. Протягом пошуків 
Аліса потрапляє у казкову країну де зустрічає дивних істот. Наприкінці 
Аліса повертається додому, зрозумівши, що кролик має жити власним 
життям.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48934  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосок Ірина Василівна  
 

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 "Дыхание времени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48935  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буйвич Владислав Ростиславович, Гонгало Олена Миколаївна, 
Іриніна-Большакова Ірина Андріївна, Каменєв Іван Васильович, 
Коваленко Тіт Олександрович, Кожина Катерина Ігорівна, Несмашний 
Максим Сергійович, Нудьга Юрій Петрович, Панюхно Олексій 
Андрійович, Побочний Євгеній Анатолійович, Ріпний Анатолій 
Вікторович, Рутц Станіслав Вікторович, Рябініна Тетяна 
В'ячеславівна, Савенков Сергій Володимирович, Сидоренко Владислав 
Олександрович, Смірнов Олексій Сергійович, Тельпіс Костянтин 
Вікторович, Чернець Валерій Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Оверсан Медіа" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Браузерная казуальная RPG игра "Эра-13"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма у вигляді сучасної браузерної рольової гри з елементами 
тактики, інноваційними рішеннями у системі розвитку персонажа.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48936  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зланіч (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

709 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Панда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48937  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко Марина Олексіївна  
 

Повне ім’я або 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  48938  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божа Дитина (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)  Літературно-письмовий твір "Поетична збірка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48939  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Форманчук Леонід Семенович  
 

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)  Пісенна збірка "Полет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пісенна збірка народжувалась в снах та наяву, внаслідок чого 
з’явилась музика та вірші про кохання, мрії, надії, фантазії...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48940  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрий Леберг (псевдонім), Наталья Леберг (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фантастичний роман "Вход-выход. Стеклянный ангел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантастичний роман про можливість переходу людини із нашого світу 
у паралельні світи. Герой потрапляє в світ, схожий на наш, але в інший 
час.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48941  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варавіна Катерина Иосипівна  
 
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 "Пусть нас прощают небеса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48942  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варавіна Катерина Иосипівна  
 

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 "Берегите фауну и флору"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48943  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Яна 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)  Текст до пісні "Блюз рисует"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48944  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Господарчук Сергій Валентинович  
 

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 "Дождь-дирижер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку увійшли 72 вірша. Призначені для широкого кола слухачів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48945  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальчук Юлія Леонідівна, Паращук Світлана 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 "DES"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для безпечного передавання, зберігання і 
обробки повідомлень за допомогою шифрування даних і відповідно 
дешифрування на приймальній стороні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48946  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паращук Світлана Валеріївна, Михальчук Юлія Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "FEAL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для шифрування і дешифрування 
повідомлень при передачі, обробці і зберіганні даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48947  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шафоростов Андрій 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 "Служба крові. Реєстратор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма для використання на станціях переливання 
крові та відділеннях переливання крові. Призначена для автоматизації 
виробничих процесів. Забезпечує реєстрацію даних про донорів, кров, 
тв її компоненти. Формує друковані звіти. Забезпечує зв’язок між 
станціями та відділеннями переливання крові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48948  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Барчина Євген Йосипович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Ущільнення зображень на основі Wavelet-
перетворень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує ущільнення з втратами за допомогою Wavelet-
перетворень. Зображення розкладається на компоненти і записується у 
закодований файл. При ущільненні можна вибирати різні параметри 
Wavelet-перетворення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48949  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Барчина Євген Йосипович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Гра "Космічна стратегія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра розрахована на двох гравців, які грають один проти одного. Одним 
гравцем виступає гравець (користувач програми), іншим - комп’ютер. 
Для забезпечення високого рівня гри комп’ютера використано альфа-
бета алгоритм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48950  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Барчина Євген Йосипович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Ущільнення файлів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує ущільнення тектових та бінарних файлів. Після 
ущільнення утворюється файл, в якому міститься інформація, яка 
потрібна для відновлення файлу, який ущільнувався, і безпосередньо 
ущільнені дані. Відновити ущільнений файл можна лише за допомогою 
даної програми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48951  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобровніков Олександр 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Опера-феєрія "Небеса Кохання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія кохання юнака та дівчини з далекого минулого переконливо 
свідчить про те, що варто вірити у дива і мріяти. Фантастичні герої, 
справжня поезія і чарівна музика у симфо-джазовому стилі створюють 
неповторну феєрію образів та почуттів - феєрію світла, залишаючи 
лише приємні позитивні враження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48952  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машкова Ольга 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)  Методичні рекомендації "Основи туристичного бізнесу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір щодо проведення семінарських і практичних робіт для студентів 
ІІІ курсу інституту природознавства, напрямів підготовки 
"Географія", "Туризм".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48953  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сінчук Олег Миколайович, Гузов Едуард Семенович, Пархоменко 
Роман 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)  Літературний твір "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПИЯТИЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено аналіз методик, які застосовуються для розрахунку 
електричних навантажень систем електропостачання залізорудних 
підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48954  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчикова Дар'я 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)  Курс лекцій "Дистанційне зондування Землі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій знайомить з одним із найефективніших способів вивчення 
земної поверхні - дистанційними (аерокосмічними) методами 
дослідження навколишнього середовища, галузями і сферами 
застосування цих методів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48955  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчикова Дар'я 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)  Курс лекцій "Географія транспорту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто різноманітні і складні проблеми територіальної організації 
транспортних регіональних і галузевих систем, а також теоретико-
методичні основи структурного аналізу транспортних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48956  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальчикова Дар'я 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)  Навчальний посібник "Економічна та соціальна географія України: 
Робочий зошит для практичних та семінарських занять"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить практичні та семінарські заняття з курсу економічної 
та соціальної географії України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48957  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушеров-Маршак Олександр Володимирович, Міхєєв Іван Андрійович, 
Кабусь Олексій  Васильович, Ісаєнко Надія 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 "Температурно-часовий моніторинг" ("ТВМ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена для вирішення завдань 
моніторингу і аналізу кінетичних процесів твердження уементних 
систем по температурним даним, що отримуються за допомогою методу 
напівдіабатичної колориметрії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48958  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Барчина Євген Йосипович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мережева комп'ютерна гра 
"Діамантошукач"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна гра розрахована на декілька гравців, які взаємодіють з 
внутрішнім світом гри, використовуючи локальну мережу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48959  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Булатов Станіслав Володимирович, Ігнатов Ігор Валентинович  
 

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 "Бухгалтерський Звіт ОКей - Податкова 
служба та Пенсійний фонд України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма створена для формування, перевірки, друку, 
зберігання на електронних носіях, підписання електронним цифровим 
підписом, шифрування, відправки електронною поштою звітних 
документів та отримання квитанцій у відповідь і розшифровки 
квитанцій.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48960  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко Марина Олексіївна, Гафтко Степан Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Наша Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48961  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мирзаханова Маржан Нуркеновна, Мирзаханов Нуркен  
 

Повне ім’я або 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 "Лимфатическая система и иммунитет" (1, 2 частини)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі представлені знання, дослідження етапів становлення 
регуляторних механізмів функцій венозних судин філогенезі хребетних, 
які дозволять чіткіше уявити механізми судинної регуляції у 
високоорганізованих особин і допоможе у виборі методів корекції 
судинних порушень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48962  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смик Юліана Євгеніївна  
 

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)  Танцювальна постановка "Авторська танцювальна програма 
керівника дитячого хореографічного колективу "Тіп-Топ" Смик Юлії" 
("Авторська програма Смик Юлії")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська танцювальна програма керівника дитячого 
хореографічного колективу "Тіп-Топ" Смик Ю.Є. являє собою 
реалізацію задуму автора, втілення його інтуїтивного мотиву у 
завершений хореографічний твір.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48963  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марченко Наталія 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методика мікроскопії молока корів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика мікроскопії молока корів дає можливість проводити 
моніторингові дослідження, визначати період лактації корів, відсоток 
молочного жиру, ступінь механічної забрудненості молока.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48964  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суслін В'ячеслав Володимирович, Чурілова Тетяна Яківна, Сусліна 
Віолета Миколаївна, Сусліна Наталя В'ячеславівна  

 

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 для побудови Web-сайту Blaсk Sea Color для 
графічного відображення і завантаження біооптичних характеристик 
Чорного моря з сервера htts://www.blackseacolor.com, отриманих в 
результаті обробки супутникових вимірів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою набір сторінок для різних 
варіантів візуалізації графічних даних біооптичних характеристик 
Чорного моря, при цьому на сайті реалізована можливість скачування 
цифрових даних безпосередньо з серверів, на яких вони розташовані.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48965  
 

Дата реєстрації авторського права  26.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенок Вадим Володимирович  
 

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)  Довідник "Лікувальні медичні заклади України. Як захиститись при 
порушенні прав пацієнта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Довідник містить перелік провідних лікувальних установ, профілі 
лікування, їх адреси, телефони, а також правову інформацію з питань 
захисту прав пацієнтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48966  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитенко Вікторія Володимирівна, Демешок Ольга Олександрівна, 
Худолей Вероніка 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 "Цільове програмне забезпечення: прогнозно-
аналітична оцінка коридорів еволюції регіональної української 
економіки та розробка технологій управління забезпеченням 
енергоефективності функціонування РПК" ("MainStreaM.For.IC v.5.1 R 
MINErgo v.4.1   MiNerGy v.5.0")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено цільове інформаційно-методичне забезпечення і новий 
кваліметричний інструментарій дослідження реальних 
енергоекономічних, технологічних та організаційно-економічних 
процесів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48967  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палій Олександр Вікторович, Борт Володимир Вікторович, Ваврик 
Роман Петрович, Бєлов Данило Валерійович, Самойлов Дмитро 
Вячеславович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛЕГАНС УКРАЇНА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Елеганс Аеропорт" ("Elegance Airport")   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Інноваційна розробка - система інформаційної підтримки пасажирів 
аеропорту, адаптовану для роботи на сучасних мобільних пристроях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48968  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балашук Сергій Анатолійович, Дибков Олексій 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 "Система збору, обробки даних та звітності 
щодо викидів парникових газів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48969  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Олексій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "т-типу" 
особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48970  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексеєнко-Люта Ілона Геннадіївна, Мараховський Андрій 
Андрійович  

 

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)  Літературний твір науково-технічного характеру "Основні прийоми 
синтезу дизайну інтер'єрів громадських приміщень аеропортів з 
використанням новітніх технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основа сьогоднішнього дизайну інтер'єрів аеровокзалів - це 
прискорений розвиток електроніки, матеріалів і технологій, які 
створюють для нього нові можливості.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48971  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Наталія Володимирівна, Ковальчук Надія 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)  Збірка літературних творів "Ковальчук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48972  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульгін Олег Миколайович, Олійник Лариса Павлівна  
 

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)  Дизайн веб сайту професійної арт-спілки "Wonderlex"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48973  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніфонтов Валерій Олександрович  
 

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)  Збірник творів "П'єси на три чверті для фортепіано" ("Plays in triple 
metre for piano")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник адресований виконавцям та слухачам, яким імпонує  розмір 
три чверті. Тут присутні характери джазу і деяких класичних 
прийомів, вкладена фактура і режисерський підхід.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48974  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю.Міаніє (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Материалы научно-практической 
конференции "Развитие"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета - показати роль розвитку людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48975  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю.Міаніє (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Материалы научно-практической 
конференции "Стратегия выхода на ТV"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Мета - представити основні кроки щодо реалізації проекту №4 
"Суспільне телебачення Системи".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48976  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю.Міаніє (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Манифест". Достойный Человек. Достойная Организация. 
Достойное Общество"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основний програмний документ системи, спрямованний на 
комплексне всеосяжне рішення проблем суспільства в духовно-
моральній галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48977  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю.Міаніє (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 "Сценарий театрализованной постановки "Дух 
Рыцарства - 3. Орден"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета - представити духовно-лицарські ордени широкій аудиторії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48978  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сценарий театрализованной постановки "Дух 
Рыцарства - 2. Борьба и Жизнь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета- показати основні переконання і якості Лицаря, його спосіб 
життя і всі інщі вимоги, необхідні для руху по шляху Лицарства: перш 
за все перемогти зло в собі, сформувати почуття тощо.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48979  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (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 "Духовні Закони"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета - представити Духовні Закони, які описують яка меє бути людина 
і що вона повинна робити, щоб розкрити закладений в ній потенціал, 
що необхідно щоб її доля була найкраща із можливих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48980  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім)  
 

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)  Учбовий твір "Програма "Курс "Формування Особистості" Курс 1 
Основи теорії. Система знань." Тема 1. Вступна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48981  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий твір "Програма "Курс "Формування Особистості". Курс 1 
"Основи теорії. Система знань". Тема 2. Будова та механізми роботи 
свідомості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для більш детального представлення свідомості, 
механізмів її роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48982  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Материалы конференции "Будущее 
Человека и Общества. Роль Служения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета - показати майбутнє, більш досконале суспільство.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48983  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє)  
 

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)  Учбовий твір "Програма "Курс "Формування Особистості" Курс 1 
"Основи теорії. Система знань" Тема 3. Позитивне ставлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування розуміння ключових вимог до 
формування позитивного мислення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48984  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє)  
 
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)  Учбовий твір "Програма "Курс "Формування Особистості" Курс 1 
"Основи теорії. Система знань" Тема 4. Закони розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для опрацювання ключових положень, 
необхідних для ефективного розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48985  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Учбовий твір "Програма "Курс "Формування Особистості" Курс 1 
"Основи теорії. Система знань" Тема 5. Закони долі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Призначена для представлення основних положень щодо розуміння 
законів долі і можливості зміни її на краще.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48986  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє)  
 
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)  Науковий твір "Програма "Професійний курс. Коучинг Системи. 
Ступень 2 "Основні Духовні практики" Семестр 1. Духовні практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48987  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє)  
 

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)  Науковий твір "Програма "Професійний курс. Коучинг Системи. 
Ступень 2 "Основні Духовні практики" Семестр 2. Основні 
можливості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета - розуміння основ розвитку, освоєння основних технік розвитку і 
розкриття здібностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48988  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Материалы конференции "Реализация 
Манифеста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета - представити основні напрямки реалізації Маніфесту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48989  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Материалы конференции "Организация 
работы структур/направлений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48990  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Материалы научно-практической 
конференции "Самореализация"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48991  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dimitris Krist (псевдонім), Natali Dali (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Альбом інструментальних композицій та пісень 
"Dimitris Krist - XII" з художнім оформленням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48992  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natali Dali (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 пісенної лірики "Natali Dali - Song Lyrics 2012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48993  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Dimitris Krist (псевдонім), Natalі Dali (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)  Відеокліп "AbaNDa SHAKE - Papa-Mama"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48994  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуселік Роберт Франклін  
 

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)  Навчальний посібник "Переговоры: Управляя результатами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48995  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуселік Роберт Франклін  
 

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)  Навчальний відеофільм "Власть. Управление. Лидерство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48996  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуселік Роберт Франклін  
 

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)  Навчальний відеофільм "Организационный менеджмент. Секреты 
успеха"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48997  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуселік Роберт Франклін  
 

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)  Навчальний відеофільм "Модели человеческой мотивации"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48998  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуселік Роберт Франклін  
 
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)  Навчальний відеофільм "Профессиональная коммуникация"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  48999  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пуселік Роберт Франклін  
 

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

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний відеофільм "Терапия снов и управляемые фантазии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49000  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менушенков Алексей Алексеевич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общество с ограниченной отвєтствєнностью "ФОРМОВОЧНИЄ 
АВТОМАТИ" (Общество с ограниченной ответственностью 
"ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір з описом "Зовнішній вигляд плінтуса стельового"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Предсталено ескіз, опис і фотографії готового виробу, а саме плінтуса 
стельового, який призначено для використання у оздобленні офісних і 
житлових примішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49001  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менушенков Алексей Алексеевич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общество с ограниченной отвєтствєнностью "ФОРМОВОЧНИЄ 
АВТОМАТИ" (Общество с ограниченной ответственностью 
"ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір з описом "Зовнішній вигляд плінтуса стельового"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Предсталено ескіз, опис і фотографії готового виробу, а саме плінтуса 
стельового, який призначено для використання у оздобленні офісних і 
житлових примішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49002  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менушенков Алексей Алексеевич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общество с ограниченной отвєтствєнностью "ФОРМОВОЧНИЄ 
АВТОМАТИ" (Общество с ограниченной ответственностью 
"ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір з описом "Зовнішній вигляд плінтуса стельового"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Предсталено ескіз, опис і фотографії готового виробу, а саме плінтуса 
стельового, який призначено для використання у оздобленні офісних і 
житлових примішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49003  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менушенков Алексей Алексеевич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общество с ограниченной отвєтствєнностью "ФОРМОВОЧНИЄ 
АВТОМАТИ" (Общество с ограниченной ответственностью 
"ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір з описом "Зовнішній вигляд плінтуса стельового"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Предсталено ескіз, опис і фотографії готового виробу, а саме плінтуса 
стельового, який призначено для використання у оздобленні офісних і 
житлових примішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49004  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менушенков Алексей Алексеевич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общество с ограниченной отвєтствєнностью "ФОРМОВОЧНИЄ 
АВТОМАТИ" (Общество с ограниченной ответственностью 
"ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір з описом "Зовнішній вигляд плінтуса стельового"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Предсталено ескіз, опис і фотографії готового виробу, а саме плінтуса 
стельового, який призначено для використання у оздобленні офісних і 
житлових примішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49005  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менушенков Алексей Алексеевич  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общество с ограниченной отвєтствєнностью "ФОРМОВОЧНИЄ 
АВТОМАТИ" (Общество с ограниченной ответственностью 
"ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ") 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічний твір з описом "Зовнішній вигляд плінтуса стельового"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Предсталено ескіз, опис і фотографії готового виробу, а саме плінтуса 
стельового, який призначено для використання у оздобленні офісних і 
житлових примішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49006  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менушенков Алексей Алексеевич  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общество с ограниченной отвєтствєнностью "ФОРМОВОЧНИЄ 
АВТОМАТИ" (Общество с ограниченной ответственностью 
"ФОРМОВОЧНЫЕ АВТОМАТЫ") 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічний твір з описом "Зовнішній вигляд плінтуса стельового"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Предсталено ескіз, опис і фотографії готового виробу, а саме плінтуса 
стельового, який призначено для використання у оздобленні офісних і 
житлових примішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49007  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стародуб Олександра Сергіївна, Войтко Вікторія 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 для графічного представлення графів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення розроблене для графічного представлення 
графів з бажаною кількістю вершин, але не більше 100.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49008  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречко Андрій Геннадійович, Войтко Вікторія 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  "Мандрівник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для користувачів, які збираються подорожувати. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49009  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна, Капінус Сергій Васильович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "До питання вибору критеріїв 
ефективності організації дорожнього руху методами теорії корисності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49010  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна, Птиця Геннадій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Метод классификации частных 
коэффициентов аварийности для автомобильных дорог различных 
технических категорий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновано метод класифікації приватних коефіцієнтів аварійності 
для оцінки рівня безпеки дорожнього руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49011  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна  
 

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 "Модели управления дорожным 
движением для АСУДД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані методи управління дорожнім рухом для рівня 
локального регулювання, рівня локальної оптимізації, рівня 
координації і рівня прийняття рішень АСУДР.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49012  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масловський Сергій Миколайович  
 

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 посібник "Адаптивна система дистанційного навчання та 
контролю знань: "Owl"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику викладені основні поняття та принципи дистанційного 
навчання, наведений опис існуючих автоматизованих навчальних 
систем та новітніх адаптивних систем передачі знань.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49013  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масловський Сергій 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 "Адаптивна система дистанційного навчання 
та контролю знань: "Оwl" ("АСДНКЗ"Оwl")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань «Owl» 
є повноцінною системою дистанційного навчання на основі Internet-
технологій. Комплекс програмних рішень використаних в системі 
дозволяє забезпечити: побудову індивідуальної навчальної траєкторії, 
адаптивне представлення навчальних матеріалів, адаптивний тестовий 
контроль знань та адаптивне інтерактивне навчання. Особливістю 
функціонування системи є використання динамічної 
багатопараметричної моделі студента, що формується та 
вдосконалюється в процесі навчання шляхом накопичення та 
опрацювання статистичних даних. Процес побудови індивідуальної 
навчальної траєкторії засновано на використанні навчальних кроків - 
блоків навчальної програми, що включають в себе, як обов'язкові 
елементи, теоретичний навчальний матеріал - лекція та тестовий 
контроль знань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49014  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубєва Людмила Василівна, Калінкевіч Анатолій Анатолійович, 
Мухін Євген Петрович, Фурсов Микола 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 "Спосіб оперативного виявлення за допомогою 
георадіолокації аварійно небезпечних ділянок у гірському масиві та 
кріпленні гірничих виробок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49015  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Яніна Лазарівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Известия в Украине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49016  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвєдєв Олександр Олексійович  
 

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 "УТЄПЛЯЙка!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49017  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфенов Ігор Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Инакомыслие"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Багатошаровий епос за мотивами творів Льва Толстого. Події 
перенесені в нашу дійсність.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49018  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Вячеслав Володимирович  
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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 "Delta M"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма є зведеною базою даних інформації про 
фізичних та юридичних осіб.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49019  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грущинська Наталія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До праці внесені питання дослідження: методичних підходів до 
визначення ефективності міжнародної спеціалізації в інтеграційно-
дезінтеграційних умовах міжнародного поділу праці, інтеграційного 
чиннику формування міжнародної спеціалізації національної 
економіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49020  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кочубей Тетяна 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)  Навчальний посібник "Історія української педагогіки: Іоаникій 
Галятовський"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49021  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда 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)  Бібліографічний покажчик "Проблеми соціального виховання на 
сторінках журналу "Дитячий рух" (1925-1934)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49022  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуляк Світлана 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)  Монографія "Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті 
Євгена Гуцала"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49023  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губійчук Микола 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 "Мой путь самосовершенствования или как достичь 
сверхвыносливости"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49024  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балдинюк Олена Дмитрівна, Демченко Ірина Іванівна, Роєнко 
Світлана Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Стажерська діагностико-психокорекційна 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:Стажерська діагностично-психокорекційна практика: 
навчальний посібник/уклад. О.Д.Балдинюк, І.І.Демченко, С.О.Роєнко. - 
2-е вид., переробл. та доповн. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2012. - 202с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49025  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заєць Світлана Сергіївна, Кравченко Тамара Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Педагогіка сімейного виховання: теорія і 
методика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49026  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коляда 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)  Монографія "Розвиток дитячого руху в Україні (початок ХХ ст. - 
середина 30-х років ХХ ст.)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49027  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балдинюк Олена 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)  Словник-довідник "Робота соціального педагога з дитячими та 
молодіжними організаціями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49028  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумаєва Світлана Петрівна, Бріт Надія Михайлівна, Заболотна 
Оксана Адольфівна, Щербань Ірина Юріївна, Гут Наталя Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "ENGLISH"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49029  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко 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)  Монографія "Становлення і розвиток реальних училищ в Україні 
(1872-1917 рр.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49030  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтова Людмила 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 "Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх 
навчальних закладах України (20-30-ті роки ХХ століття)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49031  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полєхіна Вікторія Миколаївна, Нестругіна Людмила Митрофанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Школа і долі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: ПолєхінаВ.М., Нестругіна Л.М. Школа і долі: 
Монографія//заг.ред.Н.С.Побірченко. - К.:КВІЦ, 2010.-248с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49032  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гут Наталя Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник  "ENGLISH For Professional Purposes APPLIED 
PSYCHOLOGY.SOCSAL PEDAGOGY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49033  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумаєва Світлана Петрівна, Щербань Ірина Юріївна  
 

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 "ENGLISH for professional purposes (science 
education)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49034  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляковський Володимир Залманович, Осадчий Анатолій 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 "Програма 
підготовки приватних пілотів з дистанційним курсом теоретичного 
навчання" ("Курс підготовки приватних пілотів (дистанційний)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс створений з метою проведення дистанційної форми теоретичного 
навчання фізичних осіб, які виявили бажання набути досвід та навики 
з особистого керування власним повітряним судном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49035  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюхіна Наталя Георгіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Lehrmittel fur die Studenten der 
Kulturfachhochschulen"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник  охоплює 38 тем  курсу «Німецька мова». Кожне заняття 
містить  словник найбільш уживаних слів до даної теми, що допоможе 
студентам при сприйнятті  матеріалу і пошуках необхідної інформації. 
Послідовно викладений матеріал відповідає чинній навчально-робочій 
програмі. В посібнику використовується новітня інформація про 
сучасний стан кіно, спорту, музики, культурне життя Німеччини та 
України, засоби масової інформації, життєвий та творчий шлях 
художників, письменників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49036  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варіна Ганна Борисівна, Каткова Тетяна Анатоліївна, Кобильнік 
Лілія 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)  Збірник завдань до курсу "Математичні методи в психології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник завдань являє собою практичне керівництво з математичної 
статистики для психологів, які не мають спеціальних математичних 
знань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49037  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костянтин Тур-Коновалов (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)  Кіносценарій "Олександр Довженко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

1926 рік, Одеська кінофабрика. Молодий режисер-початківець 
Олександр Довженко має за фільмувати свою першу повнометражний 
кінокартину.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49038  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коган Давид Юхимович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Вірш "Мама"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49039  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Вадим Андрійович  
 

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 "Как я буду без тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49040  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремет Марія Купріянівна, Кондратенко Валентина Олександрівна, 
Журавльова Лариса Станіславівна  

 

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)  Навчально-методичний посібник "Розвиток мовлення у старших 
дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику подано матеріал, що розкриває новий підхід до розвитку 
усного мовлення дітей старшого дошкільного віку із заїканням 
сенсорними засобами музичної діяльності. Він базується на розробленій 
та апробованій дослідно-експериментальним шляхом методиці 
розвитку мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами 
музично-дидактичних ігор. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49041  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Роман Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний роман "Вовчий погляд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49042  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузєєва Наталія Анатоліївна (Наташа Гузєєва)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму для дітей "Я чайник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Батьки маленької Оленки розгублені - вони не знають свою доньку! Як 
виявилося, дівчинка складає вірші. З подивом вони дізнаються про це 
лише в поетичній дуєлі з відомим поетом, який завітав одного дня до 
них у гості. Оленка вразила своєю фантазією, своїм внутрішнім світом 
та сміливістю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49043  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Подолян (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 езотеричного характеру "Быть творцом мне 
надоело. А мир ничуть не изменился". Книга 3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поетичний твір, продовження діалогу автора з Богом про сучасне 
життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49044  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергій Листопад (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)  Книга "Сонячні зажинки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга об'єднала в собі твори різних літературних жанрів тридцяти 
авторів Чутівщини різного віку та уподобань. Роздуми про нетлінне, 
духовне, вічне у викладі місцевих авторів запрошують читача до 
співпереживання, співчуття.  
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кавун Михайло Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программное обеспечение электронной 
торговой площадки "TECLOT (версия для государственных торгов 
Украины)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2082  
 
Дата реєстрації договору                                 02.01.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кавун Михайло Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТендерПро"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гуз Олексій Романович, Воронцова Тетяна Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник аудіовізуальних творів "FOOD FUN BLA BLA BLA"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2083  
 
Дата реєстрації договору                               15.01.2013 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Воронцова Тетяна Володимирівна, Гуз Олексій Романович - Бойченко 
Анна Федорівна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шевельова Валерія Олександрівна, Єжов Володимир Анатолійович, 
Костюшко Наталія Анатоліївна, Орлова Марина Михайлівна, 
Комісаренко Марія Анатоліївна, Калініченко Вадим Валерійович, 
Сальницький Ігор Володимирович, Стародуб Людмила 
Володимирівна, Іщенко Денис Олександрович, Ковальчук Катерина 
Анатоліївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Комп'ютерна гра "World of Battles"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва, музичний твір 
без тексту  
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Номер реєстрації договору  2084  
 
Дата реєстрації договору                                21.01.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ковальчук Катерина Анатоліївна, Іщенко Денис Олександрович, 
Стародуб Людмила Володимирівна, Сальницький Ігор 
Володимирович, Калініченко Вадим Валерійович, Комісаренко Марія 
Анатоліївна, Орлова Марина Михайлівна, Костюшко Наталія 
Анатоліївна, Єжов Володимир Анатолійович, Шевельова Валерія 
Олександрівна - Підприємство з 100% інвестицією "Фрогвейрс 
Україна"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мовчан Борис Олексійович, Яковчук Костянтин Ювеналійович, 
Барсков Віталій Олександрович, Ольховський Валерій Леонідович  

 

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"  

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2085  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ольховський Валерій Леонідович, Барсков Віталій Олександрович, 
Яковчук Костянтин Ювеналійович, Мовчан Борис Олексійович - 
Державне підприємство "Міжнародний центр електронно-променевих 
технологій Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної 
академії наук України"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шарнін Дмитро Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Елементи фірмового стилю споживчої кооперації 
України"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2086  
 

Дата реєстрації договору                                30.01.2013 
 

Вид 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 "Марка Твен" - 
Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)  

  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

750 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Брейман Михайло Григорович, Тамаш Михайло Сергійович, 
Ерьоменко Євген Дмитрович, Терещенко Валерій Миколайович, 
Петрусенко Олександр Анатолійович, Яковенко Андрій 
Олександрович, Васецький Микола Генадійович, Мілохов Олексій 
Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Actima" ("КП "Actima") 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2087  
 
Дата реєстрації договору                                07.02.2013 

 

Вид 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 "НВП Агентство 
Маркетингових Досліджень АМІ" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АМІ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Плигун Олена Костянтинівна, Ткаченко Олександр Миколайович, 
Пересада Вікторія Олександрівна, Ахундова Ренара Арістон 
(Achoundova Renara Ariston)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Документальний фільм "Остров надежды"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2088  
 
Дата реєстрації договору                                07.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Ахундова Ренара Арістон (Achoundova Renara Ariston), Пересада 
Вікторія Олександрівна, Ткаченко Олександр Миколайович, Плигун 
Олена Костянтинівна - Лазуто Наталія Олєговна (Лазуто Наталия 
Олеговна)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Глазова Олександра Павлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова, 5 клас"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2089  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
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Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Глазова Олександра Павлівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавничий дім "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пометун Олена Іванівна, Костюк Ірина Альбертівна, Малієнко Юлія 
Борисівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України, 5 клас"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2090  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

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  Малієнко Юлія Борисівна, Костюк Ірина Альбертівна, Пометун Олена 
Іванівна - Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім 
"Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна, Вембер Вікторія 
Павлівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна, Саражинська Наталія 
Анатоліївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика, 5 клас"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2091  
 

Дата реєстрації договору                                11.02.2013 
 

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  Саражинська Наталія Анатоліївна, Кузьмінська Олена Геронтіївна, 
Вембер Вікторія Павлівна, Барна Ольга Василівна, Морзе Наталія 
Вікторівна - Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий 
дім "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Богатирьова Ірина Миколаївна, Бочко 
Оксана Петрівна, Коломієць Оксана Миколаївна, Сердюк Зоя 
Олексіївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика, 5 клас"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2092  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 
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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  Сердюк Зоя Олексіївна, Коломієць Оксана Миколаївна, Бочко Оксана 
Петрівна, Богатирьова Ірина Миколаївна, Тарасенкова Ніна 
Анатоліївна - Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий 
дім "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бикова Катерина Іванівна, Давидюк Людмила Володимирівна, Снітко 
Олена Степанівна, Кошкіна Жанна Олексіївна (Рачко Олена 
Федорівна)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2093  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

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  Кошкіна Жанна Олексіївна, Снітко Олена Степанівна, Давидюк 
Людмила Володимирівна, Бикова Катерина Іванівна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова, 5 клас (1-й рік навчання)"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2094  
 

Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

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  Кривошеєва Тетяна Володимирівна, Чумак Надія Петрівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коваленко Людмила Тарасівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література. 5 клас"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2095  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 
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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  Коваленко Людмила Тарасівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавничий дім "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою, 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2096  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

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  Солопенко Володимир Анатолійович, Ворон Алла Анатоліївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Масол Людмила Михайлівна, Аристова Людмила Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Музичне мистецтво, 5 клас"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2097  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

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  Аристова Людмила Сергіївна, Масол Людмила Михайлівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СИЦИЯ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сидоренко Віктор Костянтинович, Котелянець Наталка Валеріївна, 
Агєєва Олена Володимирівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання, 3 клас"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2098  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
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Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Агєєва Олена Володимирівна, Котелянець Наталка Валеріївна, 
Сидоренко Віктор Костянтинович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СИЦИЯ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
світова). 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2099  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

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  Клименко Жанна Валентинівна, Ісаєва Олена Олександрівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СИЦИЯ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сидоренко Віктор Костянтинович, Мачача Тетяна Святославівна, 
Титаренко Валентина Петрівна, Павх Степанія Петрівна, Гаврилюк 
Галина Михайлівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для дівчат), 5 клас"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2100  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

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  Гаврилюк Галина Михайлівна, Павх Степанія Петрівна, Титаренко 
Валентина Петрівна, Мачача Тетяна Святославівна, Сидоренко Віктор 
Костянтинович - Товариство з обмеженою відповідальністю "СИЦИЯ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сидоренко Віктор Костянтинович, Лебедєв Дмитро Вікторович, 
Гедзик Андрій Миколайович, Юрженко Володимир Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для хлопців), 5 клас"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2101  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
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Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Юрженко Володимир Васильович, Гедзик Андрій Миколайович, 
Лебедєв Дмитро Вікторович, Сидоренко Віктор Костянтинович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СИЦИЯ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калініченко Олена Василівна, Масол Людмила Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Образотворче мистецтво, 5 клас"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2102  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

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  Масол Людмила Михайлівна, Калініченко Олена Василівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СИЦИЯ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Давидюк Людмила Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (5-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2103  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

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  Давидюк Людмила Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво "Світоч"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ярошенко Ольга Григорівна, Бойко Валентина Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Природознавство, 5 клас"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2104  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу виключного права на використання твору  
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Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бойко Валентина Михайлівна, Ярошенко Ольга Григорівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Світоч"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Масол Людмила Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс), 5 клас"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2105  
 

Дата реєстрації договору                                11.02.2013 
 

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  Масол Людмила Михайлівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво "Світоч"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Казимир Володимир Вікторович, Нікітенко Євгеній Васильович, 
Заровський Руслан Владиславович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система електронного 
голосування"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2106  
 

Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Чернігівський державний технологічний університет - Чернігівська 
обласна рада  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Глущенко Ярослав Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Упаковка "Простоквашино"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2107  
 
Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

Вид 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 "Полярис" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Данон"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гузель Валерія Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклади текстів пісень: "Your eyes", "Deine Augen", "Tes yeux", 
"Sun ray", "Die Glucksstrahne", "La chaleur du soleil", "Stars", "Die 
Sterne", "Les etoiles", "My dream", "Der Traum", "Mon reve", "Mon 
Paris", "Новый год идет", "Meet New Year", "Neujahr komm", "Nouvel 
an a la port"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2108  
 

Дата реєстрації договору                                11.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гузель Валерія Юріївна - Стахорська Наталія Георгіївна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Серебряков Гліб Валентинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір "Логотип компанії "Атом-Енерго-Проект"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2109  
 

Дата реєстрації договору                                14.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Серебряков Гліб Валентинович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інжинірингова компанія "Атом-Енерго-Проект"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобова Ольга Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
"Музичне мистецтво"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  2110  
 

Дата реєстрації договору                                14.02.2013 

 

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  Лобова Ольга Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Учбово-видавничий центр "Школяр"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Корсаков Володимир Олексійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору "Русский язык (первый год обучения) для 
общеобразовательных учебных заведений с украинским языком 
обучения. 5 класс"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2111  
 
Дата реєстрації договору                                18.02.2013 

 

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  Корсаков Володимир Олексійович - Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хорошковська Ольга Назарівна, Охота Галина Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Літературне читання. Підручник для 3 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2112  
 
Дата реєстрації договору                                18.02.2013 

 

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  Охота Галина Іванівна, Хорошковська Ольга Назарівна - Державне 
спеціалізоване видавництво "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лапишев Ілля Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Коридор"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Номер реєстрації договору  2113  
 
Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лапишев Ілля Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГІБРОТЕК"  

  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

759 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лапишев Ілля Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Кімната"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Номер реєстрації договору  2114  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лапишев Ілля Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГІБРОТЕК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лапишев Ілля Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрація "Пристрій керамічної електронагрівальної панелі"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2115  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лапишев Ілля Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГІБРОТЕК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лапишев Ілля Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Хол"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Номер реєстрації договору  2116  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лапишев Ілля Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГІБРОТЕК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лапишев Ілля Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Інформаційно-рекламний контент про керамічні 
електронагрівальні панелі"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2117  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лапишев Ілля Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГІБРОТЕК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лапишев Ілля Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Спальня"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Номер реєстрації договору  2118  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лапишев Ілля Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГІБРОТЕК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кіндрацька Любомира Максимівна, Кузьмінська Ольга Едуардівна, 
Свірко Світлана  Володимирівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських і 
бюджетних установах України"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2119  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Свірко Світлана  Володимирівна, Кузьмінська Ольга Едуардівна, 
Кіндрацька Любомира Максимівна - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Швиданенко Генефа Олександрівна, Павленко Ірина Анатоліївна, 
Петренко Людмила Анатоліївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Навчальна програма науки "Інноваційний 
розвиток"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2120  
 
Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Петренко Людмила Анатоліївна, Павленко Ірина Анатоліївна, 
Швиданенко Генефа Олександрівна - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Наливайко Анатолій Петрович, Востряков Олександр 
Володимирович, Гребешкова Олена Миколаївна, Прохорова Єлєна 
Вікторівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Робоча програма з науки "Стратегічне 
управління"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2121  
 
Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Прохорова Єлєна Вікторівна, Гребешкова Олена Миколаївна, 
Востряков Олександр Володимирович, Наливайко Анатолій Петрович - 
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Харитоненко Анастасія Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МОНОПОЛІС" ("КП "МОНОПОЛІС") 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2122  
 

Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Харитоненко Анастасія Олександрівна - Приватне акціонерне 
товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"  

  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 30, 2013 

 

762 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савіщєва-Смаль Маріна Алєксандровна (Савищева-Смаль Марина 
Александровна)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнки 01-07 (ЭЛИС), 02-08 (SORENTO), 03-02-08 (ANIMAL (Зебра 
Рей)), 03-01-08 (ANIMAL (Зебра)), 01-11 (ANTARIO), 01-01-10 
(ARIZONA CELL), 01-02-10 (ARIZONA STRIPE), 04-01-08 (CASTELLI 
MAZAIK), 04-02-08 (CASTELLI STRIPE), 04-03-08 (CASTELLI), 02-10 
(CHANEL), 02-11 (EMA LUX), 05-01-08 (FACE STRIPE), 05-02-08 
(FACE), 03-11 (MAGIK), 04-11 (MAGNOLIA), 06-08 (MALTA), 02-07 
(MIRAGE), 05-11 (PRADO), 07-01-08 (TIFFANI LINE), 07-02-08 
(TIFFANY ONE), 07-03-08 (TIFFANY), 01-01-08 (TRIO KASHTAN), 01-
02-08 (TRIO VENZEL), 08-01-08 (YAVA STRIPE), 08-02-08 (YAVA), 03-
02-07 (ЭСТЕЛЬ РЕЙ), 03-01-07 (ЭСТЕЛЬ), 06-11 (FLORA), 07-11 (IRIS), 
08-11 (REAL), 09-11 (FLORENCE)  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2123  
 
Дата реєстрації договору                                20.02.2013 

 

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  Сєгай Сєргєй Івановіч (Сегай Сергей Иванович) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ДИВОТЕКС"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волошин Андрій Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Територія Успіху"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2124  
 

Дата реєстрації договору                                25.02.2013 

 

Вид 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  Колот Анатолій Михайлович, Грішнова Олена Антонівна, Гнибіденко 
Іван Федорович, Петрова Ірина Леонідівна, Червінська Любов 
Петрівна, Петюх Василь Миколайович, Кицак Тарас Григорович, 
Ільніцька Оксана Іванівна, Турчина Валентина Михайлівна, Данюк 
Василь Макарович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Робоча навчальна 
програма науки "Соціальна відповідальність"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Номер реєстрації договору  2125  
 
Дата реєстрації договору                                28.02.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Данюк Василь Макарович, Турчина Валентина Михайлівна, 
Ільніцька Оксана Іванівна, Кицак Тарас Григорович, Петюх Василь 
Миколайович, Червінська Любов Петрівна, Петрова Ірина Леонідівна, 
Гнибіденко Іван Федорович, Грішнова Олена Антонівна, Колот 
Анатолій Михайлович - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки) "AMORE", 
"BUDAPESHТ", "JENA", "LUISA", "MIDAS", "OLIMPIA-16-RESIM", 
"OLIMPIA-15-RESIM", "PREMIUM", "SANTA_FE", "SPRING", 
"STELLA", "STELLA-STRIPE"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2126  
 
Дата реєстрації договору                                12.03.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хандрос Роллан Володимирович - Приватне підприємство "Квазар 
Студіо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Алєксандр Гальпєрін (Александр Гальперин), Євгєній Гальпєрін 
(Евгений Гальперин)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Оригинальная музыка для анимационного фильма 
под названием "Шерлок Холмс и чёрные человечки" (Саундтрек)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2127  
 
Дата реєстрації договору                                13.03.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Євгєній Гальпєрін (Евгений Гальперин), Алєксандр Гальпєрін 
(Александр Гальперин) - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Студія анімаційних фільмів "Бубен"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бубнов Олександр Анатолійович, Ковтун Ірина Володимирівна 
(Ковтун Ирина Владимировна)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Анімаційний фільм "Шерлок Холмс и чёрные 
человечки"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2128  
 
Дата реєстрації договору                                13.03.2013 

 

Вид 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 Ковтун Ірина Володимирівна (Ковтун 
Ирина Владимировна), Бубнов Олександр Анатолійович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Студія анімаційних фільмів "Бубен"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бриних Михайло Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного художнього фільму  
"КЛЯТВА"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2129  
 
Дата реєстрації договору                                15.03.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бриних Михайло Сергійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТХАУС ТРАФІК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тімшин Іван Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного художнього фільму 
"РАЗВЯЗКА" ("РОЗВ'ЯЗКА")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2130  
 

Дата реєстрації договору                                15.03.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Тімшин Іван Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРТХАУС ТРАФІК"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Антоненко Андрій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Твір художнього дизайну "Пляшка з кришкою"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2131  
 
Дата реєстрації договору                                28.03.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Антоненко Андрій Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Білоцерківський молочний комбінат"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дейнега Денис Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори - музика до пісень: 1) "Hey cat" (російськоязична версія 
з назвою -"Шейкер"); 2) "Be your paradise" (друга назва "I don't wont", 
російськоязична версія з назвою - "Не хочу"); 3) "Wishing to stay" 
(російськоязична версія з назвою - "Танцую"); 4) "Party" 
(російськоязична версія з назвою - "Спать"); 5) "Ти сумний"; 6) "Жду 
тебя"; 7) "Папе"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2132  
 
Дата реєстрації договору                                01.04.2013 

 

Вид 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 - Дерпак Віталій Михайлович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жуков Дмитро Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ігрова панель керування"   
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2133  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жуков Дмитро Сергійович - Мартинов Віталій Олександрович  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соколов Андрій Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Макет візерунку"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2134  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Соколов Андрій Леонідович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ашан Україна Гіпермаркет"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козленко Іван Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір з питань мистецтва "Положення про Фестиваль німого кіно та 
сучасної музики "НІМІ НОЧІ" ("Положення про Фестиваль "НІМІ 
НОЧІ") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2135  
 
Дата реєстрації договору                                04.04.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Козленко Іван Васильович - Благодійний фонд імені Івана і Юрія 
Липів  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Франкос Нембріні  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Інформаційно-
диспетчерська служба" (ПК "ІДС") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2136  
 

Дата реєстрації договору                                04.04.2013 

 

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  Компанія Forex Capital Markets Ltd. - Фізична особа підприємець 
Супрун Максим Євгенович  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Нечипоренко Олег Васильович, Гуменний Олексій Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для керування промисловим сигналізатором 
"Варта-диспетчер"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2137  
 
Дата реєстрації договору                                09.04.2013 

 

Вид 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 "ТЕМІО" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕМІО"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гуменний Олексій Віталійович, Коростовський Іван Іванович, 
Семеновський Олександр Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація на Сигналізатори ВАРТА 2, що містить: 
"Технические условия ТУ У 23161579.002-2001", "Извещение 
23161579.01.01 об изменении № 1 ТУ У 23161579.002-2001", "Извещение 
23161579.01.02 об изменении № 2 ТУ У 31.6-23161579.003-2004" 
("Технічна документація на Сигналізатори ВАРТА 2") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2138  
 
Дата реєстрації договору                                09.04.2013 

 

Вид 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 "ТЕМІО" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕМІО"  

  
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"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2139  
 
Дата реєстрації договору                                11.04.2013 

 

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  Кликунов Владислав Ігорович - Шмєльов Михайло Євгенович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Захарченко Юрій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "КЕНТАВР"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2140  
 

Дата реєстрації договору                                15.04.2013 

 

Вид 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 "Торговий дім "Спутнік" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ДТЗ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Захарченко Юрій Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "ZIRKA"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2141  
 

Дата реєстрації договору                                15.04.2013 

 

Вид 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 "Торговий дім "Спутнік" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ДТЗ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гуменний Олексій Віталійович, Коростовський Іван Іванович, 
Семеновський Олександр Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація на ТЕЧОШУКАЧІ ВАРТА 5 "Технические 
условия ТУ У 31.6-23161579-003-2004" ("Технічна документація на 
ТЕЧОШУКАЧІ ВАРТА 5") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2142  
 

Дата реєстрації договору                                15.04.2013 

 

Вид 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 "ТЕМІО" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕМІО"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слуцька Ірина Валентинівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнки "MILLA, BERDAN, CURLI, MELANI, ENOX, LEGA, 
ASHNIL, ISKOS"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2143  
 

Дата реєстрації договору                                19.04.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Слуцька Ірина Валентинівна - Слуцький Руслан Олегович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дрига Костянтин Владиславович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MixMaster"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2144  
 

Дата реєстрації договору                                22.04.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дрига Костянтин Владиславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОДЕКС"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рибаков Іван Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Stand Alone Terminal" ("Програмний продукт 
"SAT") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2145  
 

Дата реєстрації договору                                24.04.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рибаков Іван Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інформаційно Фінансові Технології"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лукаш Денис Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "D1TV OTT 
Middleware"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2146  
 
Дата реєстрації договору                                25.04.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Лукаш Денис Володимирович - Мікарніал ЛТД  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бєдний Дмитро Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Любовь"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2147  
 
Дата реєстрації договору                                29.04.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бєдний Дмитро Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НАЯЛ ГРУП"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рябов Олексій Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Ядро до Програмного комплексу з 
автоматичного розпізнавання державних номерних знаків 
транспортних засобів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2148  
 

Дата реєстрації договору                                29.04.2013 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Рябов Олексій Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія "ЕФ ЕФ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Приймачук Олександр Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Інтерфейс до Програмного комплексу з 
автоматичного розпізнавання державних номерних знаків 
транспортних засобів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2149  
 
Дата реєстрації договору                                29.04.2013 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приймачук Олександр Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Компанія "ЕФ ЕФ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дудко Денис Віталійович, Іващенко Віктор Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная система ведения 
государственного земельного кадастра" ("ПК Кадастр")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2150  
 
Дата реєстрації договору                                29.04.2013 

 

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  Іващенко Віктор Михайлович, Дудко Денис Віталійович - Комунальне 
підприємство "Київський інститут земельних відносин"  

  
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво  

№ 1/2003 від 

08.07.2003 

 

Всеукраїнське об’єднання 

суб’єктів авторських і 

суміжних прав “Оберіг”  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб‘єктів ав-

торського права, виконавців, 

виробників фонограм, виробників 

відеограм 

вул. Пушкінська, 

32, м. Київ, 

01004 

 

Свідоцтво  

№ 3/2003 від 

22.08.2003 

 

Державна організація 

“Українське агентство з ав-

торських та суміжних прав”  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб’єктів ав-

торського права і суміжних прав 

(переважно здійснює управління 

майновими правами суб´єктів ав-

торського права) 

вул. Б. Хмель-

ницького, 41-а, 

м. Київ, 01030 

Свідоцтво  

№ 4/2003 від 

22.08.2003 

 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний альянс” 

Управління на колективній основі 

майновими правами суб‘єктів ав-

торського права і суміжних прав 

вул. Артема, 1-5,  

оф. 614, м. Київ, 

04053 

Свідоцтво  

№ 5/2003 від 

22.08.2003 

 

Об‘єднання підприємств 

“Українська ліга музичних 

прав” 

Управління на колективній основі 

майновими правами суб‘єктів ав-

торського права і суміжних прав 

вул. Шовкович-

на, 10, офіс 28,  

м. Київ, 01021 

Свідоцтво  

№ 7/2005 від 

26.01.2005 

 

Асоціація „Дім авторів музи-

ки в Україні”  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб‘єктів ав-

торського права 

вул. Шовкович-

на, 10, оф. 28,  

м. Київ, 01021 

(для листування) 

Свідоцтво  

№ 10/2006 від 

10.03.2006 

Асоціація „Гільдія виробників 

відеограм і фонограм”  

Управління на колективній основі 

майновими правами виробників 

відеограм, виробників фонограм 

вул. Пушкінська, 

32, м. Київ, 

01004 

Свідоцтво  

№ 12/2007 від 

01.03.2007 

Всеукраїнська громадська 

організація „Всеукраїнське 

Агентство з авторських та 

суміжних прав”  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб’єктів автор-

ського права, виконавців, виробни-

ків фонограм, виробників відеограм 

вул. Михайла 

Грушевського, 

28/2, м. Київ, 

01021 

Свідоцтво  

№ 14/2008 від 

01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація „Всеукраїнське 

Агентство Авторських Прав”  

Колективне управління майновими 

правами суб’єктів авторського права 

та суміжних прав  

поштова адреса:  

вул. Гмирі, 4,  

оф. 13, м. Київ, 

02140 

юридична адреса:  

вул. Довнар-За-

польського, 4,        

кв. 102, м. Київ, 

04116 

Свідоцтво  

№ 15/2009 від 

10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 

організація “Агентство охо-

рони прав виконавців” 

Управління на колективній основі 

майновими правами виконавців 

вул. Мате Залки, 

10-б, кв. 64,  

м. Київ, 04211 

Свідоцтво  

№ 18/2011 від 

24.01.2011 

Приватна організація 

„Організація колективного 

управління авторськими та 

суміжними правами”  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб’єктів ав-

торського права і (або) суміжних 

прав 

вул. Бажова,  

буд. 15/20,  

м. Київ, 02100 

Свідоцтво  

№ 15/2010 від 

13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація “СІНЕМА”  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб’єктів ав-

торського права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Саксагансь-

кого, 6, кім. 306, 

м. Київ, 01033 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво  

№ 16/2010 від 

24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація “Скарбниця 

авторів музики”  

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів і 

виконавців 

бул. Шевченко, 

54/1, 7 поверх,  

м. Київ, 01032 

Свідоцтво  

№ 17/2010 від 

24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація „Всеукраїнська 

Ліга Авторів”  

Управління на колективній основі 

майновими правами авторів, 

виконавців та їх спадкоємців 

вул. Солом’ян-

ська, 1, офіс 802, 

м. Київ, 03680 

Свідоцтво  

№ 19/2011 від 

24.01.2011 

Приватна організація 

„Українська ліга авторських і 

суміжних прав”  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб’єктів ав-

торського права і (або) суміжних 

прав 

вул. Бажова,  

буд. 15/20,  

м. Київ, 02100 

Свідоцтво  

№ 20/2012 від 

26.04.2012 

Спілка об’єднань громадян 

„Асоціація з управління 

аудіовізуальними правами 

„АРМА-Україна”  

Управління на колективній основі 

майновими правами суб’єктів ав-

торського права і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

юридична адреса: 

вул. Дмитрівсь-

ка, 46,  м. Київ, 

01054; 

 

адреса місцезна-

ходження:  

вул. Артема,  

буд. 37-41,  

7-й поверх, к. 1а,   

м. Київ, 04053 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 
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Номер свідоцтва, 

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

Свідоцтво  

№ 6/УО від 

02.04.2009 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний альянс” 
Уповноважена організація колек-

тивного управління, яка має право 

здійснювати збір і розподіл винаго-

роди (роялті) за використання фоно-

грам, відеограм, опублікованих з 

комерційною метою, та 

зафіксованих у них виконань шля-

хом їх публічного сповіщення, в 

ефір та публічного сповіщення, по 

проводах (через кабель).  

 

вул. Артема 1-5,   

оф. 614, м. Київ, 

04053 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ МІЖ 
СУБ'ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ 
КОШТІВ ВІД ВІДРАХУВАНЬ (ВІДСОТКІВ) ВИРОБНИКАМИ ТА 
ІМПОРТЕРАМИ ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ, ІЗ ЗАС-
ТОСУВАННЯМ ЯКИХ У ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ 
ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ І ВИКОНАНЬ, ЗАФІКСОВАНИХ У ФОНО-
ГРАМАХ І (АБО) ВІДЕОГРАМАХ 
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Номер свідоцтва та 

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місцезнаходження 

Свідоцтво  

№ 2/У від 

20.12.2007 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний альянс” 
Уповноважена організація колек-

тивного управління, яка має право 

здійснювати збирання і розподіл 

відрахувань (відсотків), виплачених 

виробниками та імпортерами облад-

нання і матеріальних носіїв, із засто-

суванням яких у домашніх умовах 

можна здійснити відтворення творів 

і виконань, зафіксованих у фоногра-

мах і (або) відеограмах. 

вул. Артема 1-5,   

оф. 614, м. Київ, 

04053 

 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об’єктами авторського права 

 

Об’єкт авторського права  Аудіовізуальний твір  
 

Номер свідоцтва  47110, 47157, 47297, 47307, 47431, 47432, 47436, 47519, 47696, 47757, 47798, 

47852, 47977, 48199, 48245, 48246, 48278, 48475, 48476, 48507, 48565, 48601, 48603, 

48627, 48708, 48790, 48873, 48925, 48933, 48993, 48994, 48995, 48996, 48997, 48998, 

48999, 49017  
Об’єкт авторського права  База даних  
 

Номер свідоцтва  47261, 47294, 47482, 47483, 47876, 47877, 48324, 48760, 48761  
Об’єкт авторського права  Ескіз  
 

Номер свідоцтва  48218, 48219, 48220, 48221, 48222  
Об’єкт авторського права  Ілюстрація  
 

Номер свідоцтва  47032, 47038, 47059, 47112, 47113, 47114, 47153, 47164, 47165, 47166, 47168, 

47191, 47192, 47207, 47212, 47230, 47233, 47254, 47257, 47296, 47375, 47378, 47526, 

47554, 47595, 47600, 47601, 47605, 47631, 47632, 47633, 47634, 47636, 47637, 47639, 

47640, 47641, 47642, 47643, 47644, 47646, 47652, 47658, 47659, 47660, 47661, 47662, 

47663, 47664, 47665, 47666, 47667, 47668, 47669, 47670, 47671, 47672, 47673, 47674, 

47675, 47676, 47679, 47680, 47681, 47682, 47683, 47684, 47704, 47708, 47717, 47732, 

47733, 47743, 47745, 47763, 47779, 47784, 47793, 47822, 47883, 47898, 47917, 47936, 

47946, 47947, 47948, 47951, 47966, 47969, 47988, 48007, 48025, 48026, 48027, 48031, 

48033, 48034, 48064, 48065, 48067, 48068, 48070, 48076, 48077, 48094, 48097, 48098, 

48120, 48121, 48122, 48153, 48167, 48193, 48210, 48211, 48212, 48213, 48214, 48215, 

48216, 48217, 48224, 48225, 48230, 48232, 48236, 48237, 48238, 48239, 48251, 48270, 

48275, 48276, 48284, 48285, 48300, 48301, 48302, 48303, 48304, 48305, 48315, 48316, 

48317, 48318, 48323, 48330, 48331, 48344, 48350, 48364, 48384, 48385, 48386, 48387, 

48388, 48389, 48390, 48392, 48393, 48394, 48395, 48396, 48398, 48419, 48426, 48427, 

48436, 48448, 48455, 48457, 48471, 48472, 48479, 48483, 48506, 48510, 48528, 48529, 

48533, 48534, 48556, 48562, 48563, 48600, 48612, 48632, 48635, 48636, 48640, 48641, 

48664, 48665, 48694, 48704, 48706, 48716, 48717, 48727, 48730, 48732, 48743, 48769, 

48773, 48788, 48800, 48811, 48818, 48823, 48827, 48877, 48894, 48895, 48896, 48897, 

48898, 48900, 48911, 48913, 49009, 49014, 49019, 49020, 49028, 49032, 49033  
Об’єкт авторського права  Картографічний твір  
 

Номер свідоцтва  47102, 47550, 48653  
Об’єкт авторського права  Комп'ютерна програма  
 

Номер свідоцтва  47025, 47026, 47031, 47036, 47039, 47045, 47051, 47055, 47056, 47057, 47060, 

47062, 47065, 47066, 47067, 47068, 47069, 47071, 47072, 47073, 47074, 47076, 47079, 

47081, 47084, 47090, 47091, 47092, 47127, 47128, 47129, 47131, 47132, 47133, 47134, 

47174, 47181, 47182, 47183, 47184, 47185, 47186, 47194, 47196, 47198, 47202, 47210, 

47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47223, 47224, 47225, 47226, 47227, 47228, 

47229, 47231, 47232, 47234, 47235, 47237, 47241, 47250, 47264, 47270, 47272, 47273, 

47290, 47306, 47308, 47314, 47384, 47385, 47425, 47426, 47427, 47437, 47438, 47439, 

47440, 47448, 47449, 47451, 47456, 47465, 47467, 47469, 47479, 47480, 47486, 47487, 

47496, 47497, 47505, 47506, 47509, 47510, 47521, 47525, 47533, 47545, 47565, 47567, 

47573, 47574, 47575, 47604, 47610, 47618, 47625, 47629, 47645, 47647, 47648, 47649, 

47650, 47651, 47656, 47657, 47715, 47716, 47718, 47731, 47737, 47738, 47744, 47746, 

47747, 47748, 47752, 47753, 47764, 47765, 47766, 47767, 47768, 47769, 47771, 47772, 

47773, 47774, 47782, 47783, 47791, 47805, 47806, 47808, 47810, 47828, 47829, 47837, 

47838, 47857, 47861, 47862, 47879, 47880, 47881, 47888, 47890, 47895, 47898, 47899, 
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47949, 47952, 47955, 47956, 47957, 47958, 47959, 47974, 47987, 47998, 48008, 48010, 

48036, 48037, 48038, 48039, 48040, 48041, 48042, 48043, 48044, 48045, 48054, 48069, 

48084, 48087, 48088, 48089, 48094, 48107, 48110, 48116, 48130, 48131, 48159, 48160, 

48164, 48165, 48174, 48180, 48181, 48196, 48200, 48202, 48207, 48223, 48247, 48248, 

48249, 48253, 48255, 48291, 48292, 48298, 48345, 48351, 48352, 48404, 48417, 48439, 

48449, 48453, 48454, 48456, 48466, 48500, 48515, 48518, 48519, 48520, 48523, 48527, 

48530, 48550, 48551, 48552, 48553, 48557, 48560, 48576, 48577, 48583, 48584, 48585, 

48589, 48598, 48605, 48621, 48629, 48630, 48636, 48637, 48639, 48649, 48650, 48651, 

48671, 48672, 48674, 48675, 48676, 48677, 48678, 48679, 48680, 48681, 48682, 48683, 

48687, 48688, 48689, 48690, 48692, 48695, 48696, 48699, 48705, 48709, 48710, 48711, 

48712, 48713, 48714, 48718, 48719, 48720, 48744, 48747, 48749, 48750, 48751, 48752, 

48757, 48767, 48785, 48789, 48791, 48812, 48814, 48815, 48816, 48819, 48820, 48821, 

48825, 48828, 48832, 48837, 48843, 48858, 48867, 48885, 48888, 48889, 48891, 48905, 

48906, 48907, 48908, 48914, 48915, 48916, 48917, 48921, 48922, 48923, 48935, 48945, 

48946, 48947, 48948, 48949, 48950, 48957, 48958, 48959, 48964, 48966, 48967, 48968, 

48969, 49007, 49008, 49013, 49018  
Об’єкт авторського права  Креслення  
 

Номер свідоцтва  47268, 47462, 47609, 47719, 47720, 47721, 47722, 47723, 47724, 47725, 47726, 

47727, 47728, 47729, 47730, 47900, 47940, 47944, 47962, 47963, 48822  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір  
 

Номер свідоцтва  47002, 47027, 47048, 47059, 47088, 47089, 47093, 47095, 47111, 47124, 47126, 

47153, 47169, 47179, 47201, 47205, 47249, 47275, 47289, 47309, 47354, 47377, 47387, 

47388, 47389, 47407, 47429, 47459, 47463, 47499, 47501, 47511, 47512, 47513, 47526, 

47534, 47543, 47544, 47548, 47549, 47551, 47557, 47562, 47568, 47569, 47571, 47576, 

47578, 47579, 47580, 47583, 47595, 47597, 47599, 47600, 47601, 47612, 47628, 47638, 

47644, 47646, 47652, 47688, 47689, 47690, 47692, 47693, 47739, 47776, 47779, 47781, 

47794, 47821, 47826, 47835, 47836, 47866, 47867, 47868, 47869, 47870, 47883, 47892, 

47893, 47894, 47897, 47898, 47953, 47968, 47975, 47984, 47991, 47992, 48003, 48005, 

48007, 48022, 48023, 48056, 48061, 48079, 48080, 48081, 48082, 48083, 48101, 48105, 

48106, 48111, 48112, 48113, 48114, 48115, 48118, 48124, 48125, 48127, 48128, 48129, 

48130, 48131, 48133, 48134, 48135, 48136, 48137, 48138, 48139, 48140, 48141, 48142, 

48143, 48144, 48145, 48146, 48147, 48148, 48149, 48150, 48151, 48152, 48153, 48154, 

48155, 48156, 48157, 48158, 48179, 48201, 48208, 48209, 48225, 48232, 48234, 48251, 

48256, 48261, 48263, 48269, 48271, 48272, 48273, 48280, 48287, 48288, 48306, 48307, 

48308, 48309, 48310, 48311, 48312, 48313, 48314, 48315, 48322, 48335, 48338, 48339, 

48340, 48341, 48342, 48349, 48383, 48408, 48410, 48429, 48433, 48438, 48455, 48471, 

48481, 48482, 48484, 48485, 48487, 48503, 48522, 48539, 48540, 48543, 48546, 48561, 

48568, 48569, 48570, 48571, 48574, 48575, 48578, 48590, 48608, 48609, 48610, 48611, 

48618, 48625, 48626, 48631, 48634, 48635, 48636, 48654, 48655, 48656, 48668, 48703, 

48704, 48715, 48730, 48733, 48758, 48776, 48777, 48778, 48792, 48811, 48826, 48833, 

48838, 48839, 48841, 48848, 48879, 48892, 48893, 48894, 48895, 48896, 48897, 48898, 

48899, 48913, 48938, 48940, 48965, 48971, 48977, 48978, 48979, 49000, 49001, 49002, 

49003, 49004, 49005, 49006, 49038, 49041, 49043  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Номер свідоцтва  47538, 48229, 48779  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер свідоцтва  47078, 47107, 47125, 47158, 47161, 47263, 47286, 47374, 47376, 47390, 47391, 

47392, 47393, 47394, 47395, 47396, 47397, 47398, 47399, 47400, 47401, 47402, 47403, 

47404, 47405, 47406, 47408, 47409, 47410, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47416, 

47417, 47418, 47419, 47420, 47442, 47459, 47494, 47502, 47503, 47523, 47560, 47691, 

47761, 47775, 47800, 47840, 47841, 47980, 48059, 48066, 48162, 48235, 48336, 48346, 

48347, 48348, 48400, 48401, 48406, 48407, 48430, 48499, 48502, 48511, 48513, 48545, 

48559, 48588, 48667, 48669, 48685, 48691, 48753, 48754, 48774, 48787, 48900, 48918, 

48941, 48942, 48944, 48992, 49044  
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Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Номер свідоцтва  47037, 47103, 47104, 47154, 47282, 47430, 47498, 47518, 47535, 47536, 47795, 

48095, 48161, 48233, 48279, 48420, 48421, 48422, 48423, 48424, 48425, 48463, 48512, 

48538, 48548, 48722, 48786, 48787, 48878, 48884, 48904  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Номер свідоцтва  48402, 48403, 48447, 48697, 48700  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер свідоцтва  47658, 47659, 47660, 47661, 47662, 47663, 47664, 47665, 47666, 47667, 47668, 

47669, 47670, 47671, 47672, 47673, 47674, 47675, 47676, 47698, 47699, 47700, 47701, 

47702, 47703, 47704, 47705, 47706, 47707, 47708, 47709, 47710, 47711, 47712, 47713, 

47714, 47717, 47756, 47801, 47815, 47816, 47875, 47889, 47902, 47903, 47904, 47905, 

47906, 47907, 47908, 47909, 48078, 48086, 48102, 48169, 48175, 48176, 48177, 48178, 

48192, 48193, 48226, 48267, 48270, 48367, 48368, 48369, 48370, 48371, 48372, 48373, 

48377, 48378, 48379, 48380, 48381, 48382, 48384, 48385, 48386, 48387, 48389, 48390, 

48391, 48392, 48393, 48394, 48395, 48396, 48397, 48483, 48554, 49012  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Номер свідоцтва  49040  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Номер свідоцтва  47255, 47322, 47323, 47324, 47325, 47326, 47327, 47328, 47329, 47330, 47331, 

47335, 47336, 47337, 47338, 47339, 47340, 47341, 47490, 47491, 47954, 47976, 48329, 

48746  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  47292, 47488, 47554, 47563, 48258, 48264, 48300, 48301, 48302, 48303, 48304, 

48305, 48426, 48427, 48506, 48632, 48633, 48742, 48755, 48756, 48802, 48874, 49010, 

49011  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Номер свідоцтва  47986, 48260, 48619, 48766  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 

Номер свідоцтва  47500  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер свідоцтва  47191, 47320, 47345, 47348, 47478, 47553, 47717, 47822, 47971, 47990, 48120, 

48121, 48210, 48211, 48212, 48213, 48214, 48215, 48216, 48217, 48230, 48239, 48277, 

48350, 48419, 48542, 48727, 48824, 48970  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер свідоцтва  47023, 47032, 47034, 47038, 47070, 47077, 47083, 47086, 47098, 47112, 47113, 

47114, 47115, 47116, 47117, 47118, 47119, 47155, 47156, 47159, 47164, 47165, 47166, 

47168, 47170, 47175, 47177, 47180, 47190, 47192, 47193, 47195, 47212, 47230, 47233, 

47239, 47242, 47248, 47254, 47258, 47259, 47260, 47262, 47271, 47274, 47276, 47277, 

47278, 47279, 47283, 47291, 47295, 47296, 47310, 47311, 47312, 47313, 47315, 47316, 

47317, 47318, 47319, 47321, 47342, 47343, 47344, 47346, 47347, 47349, 47350, 47351, 

47352, 47353, 47355, 47356, 47357, 47358, 47359, 47360, 47361, 47362, 47363, 47364, 

47365, 47366, 47367, 47371, 47372, 47373, 47375, 47378, 47421, 47422, 47452, 47453, 

47454, 47457, 47484, 47489, 47492, 47493, 47520, 47539, 47541, 47566, 47570, 47581, 

47582, 47594, 47596, 47598, 47602, 47603, 47605, 47611, 47617, 47631, 47632, 47633, 

47634, 47635, 47636, 47637, 47639, 47640, 47641, 47642, 47643, 47679, 47680, 47681, 

47682, 47683, 47684, 47687, 47732, 47733, 47736, 47740, 47743, 47745, 47763, 47777, 

47784, 47785, 47786, 47792, 47793, 47799, 47803, 47807, 47812, 47820, 47823, 47824, 

47825, 47853, 47854, 47855, 47858, 47859, 47860, 47884, 47885, 47891, 47936, 47937, 

47938, 47939, 47946, 47947, 47948, 47950, 47951, 47964, 47965, 47969, 47970, 47972, 
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47983, 47985, 47988, 47994, 47995, 47997, 47999, 48000, 48001, 48006, 48009, 48025, 

48026, 48027, 48028, 48029, 48030, 48031, 48032, 48033, 48034, 48035, 48057, 48062, 

48063, 48064, 48065, 48067, 48068, 48070, 48071, 48076, 48077, 48085, 48090, 48096, 

48097, 48098, 48099, 48100, 48117, 48122, 48132, 48163, 48166, 48167, 48183, 48194, 

48199, 48203, 48204, 48205, 48224, 48236, 48237, 48238, 48241, 48242, 48243, 48274, 

48275, 48276, 48279, 48284, 48285, 48286, 48316, 48317, 48318, 48321, 48323, 48330, 

48331, 48332, 48337, 48344, 48364, 48365, 48388, 48398, 48399, 48415, 48428, 48431, 

48432, 48434, 48436, 48442, 48443, 48444, 48448, 48450, 48451, 48452, 48458, 48459, 

48460, 48461, 48462, 48467, 48468, 48469, 48470, 48472, 48473, 48480, 48486, 48493, 

48494, 48495, 48496, 48497, 48498, 48508, 48510, 48514, 48528, 48529, 48531, 48532, 

48533, 48534, 48562, 48563, 48564, 48572, 48573, 48587, 48591, 48592, 48595, 48596, 

48597, 48599, 48600, 48612, 48614, 48617, 48622, 48623, 48640, 48641, 48647, 48657, 

48664, 48665, 48670, 48673, 48684, 48694, 48701, 48702, 48706, 48716, 48717, 48723, 

48724, 48725, 48726, 48728, 48731, 48732, 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740, 

48743, 48759, 48764, 48765, 48772, 48773, 48781, 48782, 48788, 48793, 48795, 48796, 

48797, 48798, 48799, 48800, 48801, 48805, 48807, 48808, 48809, 48829, 48831, 48840, 

48844, 48845, 48846, 48849, 48850, 48851, 48852, 48857, 48862, 48863, 48864, 48865, 

48866, 48869, 48870, 48871, 48880, 48881, 48882, 48883, 48886, 48911, 48912, 48952, 

48953, 48954, 48955, 48956, 48961, 48963, 48974, 48975, 48976, 48981, 48982, 48985, 

48988, 48989, 48990, 49009, 49014, 49019, 49020, 49021, 49022, 49023, 49024, 49025, 

49026, 49027, 49028, 49029, 49030, 49031, 49032, 49033, 49034, 49035, 49036  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  47054, 47138, 47139, 47140, 47141, 47142, 47143, 47144, 47145, 47243, 47244, 

47245, 47246, 47298, 47299, 47300, 47301, 47302, 47303, 47304, 47305, 47470, 47471, 

47472, 47473, 47474, 47475, 47476, 47619, 47620, 47621, 47622, 47623, 47830, 47831, 

47832, 47833, 47834, 47917, 48002, 48435, 48479, 48493, 48721, 48734, 48813, 48823, 

48911  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Номер свідоцтва  47332, 47333, 47334, 47444, 47540, 47966, 47989, 48252, 48279, 48457, 48698, 48818 

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
 

Номер свідоцтва  47734  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір розважального характеру  
 

Номер свідоцтва  47522  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер свідоцтва  47257, 47455, 47839, 47973, 48103, 48195, 48279, 48509, 48541, 48783, 48784, 48842 

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  47207, 47211, 47481, 48012, 48013, 48014, 48015, 48016, 48017, 48018, 48019, 

48020, 48021, 48170, 48184, 48185, 48186, 48187, 48188, 48189, 48190, 48191, 48374, 

48375, 48376, 48586, 48909  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Номер свідоцтва  47460, 47515, 47516, 47546, 47547, 47886, 47887, 48094, 48168, 48366, 48555, 

48556, 48558, 48769, 48875, 48876, 48980, 48981, 48983, 48984, 48986, 48987  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 

Номер свідоцтва  47085, 48516  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер свідоцтва  47094, 47135, 47160, 47163, 47204, 47285, 47293, 47379, 47386, 47428, 47464, 

47477, 47558, 47616, 47653, 47654, 47655, 47734, 47770, 47850, 47993, 48119, 48123, 

48290, 48409, 48446, 48477, 48521, 48613, 48638, 48646, 48648, 48652, 48707, 48830, 

48887, 48920, 48936, 49037, 49042  
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Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер свідоцтва  47135, 47204, 47284, 47558, 47697, 47981, 48053, 48091, 48092, 48093, 48197, 

48240, 48244, 48281, 48282, 48354, 48409, 48521, 48580, 48581, 48877, 48901, 48902, 

48903  
Об’єкт авторського права  Музичний твір без тексту  
 

Номер свідоцтва  47050, 47146, 47147, 47206, 47209, 47265, 47287, 47288, 47369, 47370, 47458, 

47461, 47524, 47613, 47615, 47677, 47694, 47735, 47750, 47802, 47818, 47819, 47851, 

48058, 48104, 48172, 48173, 48250, 48254, 48437, 48488, 48547, 48566, 48567, 48606, 

48607, 48741, 48774, 48973, 48991  
Об’єкт авторського права  Музичний твір з текстом  
 

Номер свідоцтва  47024, 47029, 47030, 47033, 47035, 47040, 47041, 47042, 47043, 47044, 47052, 

47053, 47075, 47087, 47106, 47108, 47109, 47120, 47121, 47130, 47136, 47137, 47148, 

47149, 47150, 47151, 47152, 47171, 47176, 47187, 47188, 47189, 47197, 47203, 47208, 

47240, 47251, 47252, 47253, 47266, 47267, 47269, 47280, 47281, 47368, 47380, 47381, 

47382, 47383, 47423, 47433, 47434, 47435, 47443, 47445, 47446, 47447, 47450, 47466, 

47495, 47504, 47507, 47508, 47514, 47517, 47527, 47528, 47529, 47530, 47531, 47532, 

47537, 47564, 47577, 47584, 47585, 47586, 47587, 47588, 47589, 47590, 47591, 47592, 

47593, 47614, 47626, 47678, 47695, 47754, 47755, 47758, 47759, 47760, 47762, 47780, 

47787, 47788, 47789, 47790, 47796, 47797, 47809, 47817, 47851, 47871, 47872, 47873, 

47874, 47878, 47882, 47910, 47945, 47960, 47961, 47967, 47978, 47979, 47982, 47996, 

48011, 48046, 48047, 48048, 48049, 48050, 48051, 48052, 48055, 48072, 48073, 48074, 

48075, 48079, 48109, 48126, 48198, 48231, 48265, 48266, 48268, 48283, 48293, 48294, 

48295, 48296, 48297, 48299, 48325, 48326, 48327, 48328, 48333, 48334, 48343, 48363, 

48412, 48413, 48414, 48416, 48418, 48430, 48440, 48464, 48465, 48478, 48488, 48489, 

48490, 48491, 48492, 48501, 48505, 48517, 48524, 48525, 48526, 48535, 48536, 48544, 

48549, 48579, 48593, 48604, 48615, 48616, 48624, 48642, 48643, 48644, 48645, 48658, 

48659, 48660, 48661, 48662, 48663, 48686, 48693, 48729, 48745, 48748, 48763, 48769, 

48774, 48780, 48803, 48810, 48834, 48835, 48847, 48855, 48859, 48860, 48872, 48890, 

48910, 48919, 48926, 48927, 48928, 48929, 48930, 48931, 48937, 48939, 48943, 48951, 

48960, 48991, 49039  
Об’єкт авторського права  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Номер свідоцтва  48932  
Об’єкт авторського права  Похідний твір  
 

Номер свідоцтва  47071, 47123, 47182, 47184, 47185, 47206, 47379, 47458, 47497, 47540, 47550, 

47551, 47624, 47627, 47646, 47694, 47781, 47793, 47827, 47883, 47978, 48096, 48182, 

48244, 48259, 48435, 48474, 48564, 48619, 48635, 48734, 48762, 48965, 49018  
Об’єкт авторського права  Складений твір  
 

Номер свідоцтва  47003, 47004, 47005, 47006, 47007, 47008, 47009, 47010, 47011, 47012, 47013, 

47014, 47015, 47016, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47024, 47025, 47026, 

47028, 47029, 47030, 47033, 47035, 47046, 47047, 47048, 47050, 47063, 47064, 47078, 

47082, 47087, 47088, 47096, 47097, 47099, 47107, 47108, 47122, 47123, 47126, 47130, 

47138, 47139, 47140, 47141, 47142, 47143, 47144, 47145, 47149, 47162, 47167, 47169, 

47172, 47176, 47178, 47179, 47197, 47199, 47200, 47202, 47236, 47238, 47243, 47244, 

47245, 47246, 47247, 47253, 47256, 47265, 47286, 47287, 47288, 47298, 47299, 47300, 

47301, 47302, 47303, 47304, 47305, 47368, 47369, 47370, 47374, 47376, 47377, 47442, 

47459, 47468, 47470, 47471, 47472, 47473, 47474, 47475, 47476, 47495, 47499, 47517, 

47523, 47526, 47548, 47549, 47550, 47551, 47552, 47560, 47562, 47569, 47572, 47576, 

47577, 47582, 47613, 47614, 47615, 47619, 47620, 47621, 47622, 47623, 47624, 47630, 

47677, 47685, 47691, 47692, 47693, 47694, 47717, 47732, 47733, 47735, 47749, 47752, 

47753, 47755, 47775, 47779, 47796, 47797, 47804, 47813, 47814, 47817, 47818, 47819, 

47826, 47830, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47842, 47843, 47844, 47845, 47847, 

47851, 47856, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47868, 47869, 47870, 47896, 47897, 

47900, 47901, 47965, 47978, 47980, 47991, 47992, 48003, 48004, 48005, 48007, 48055, 

48078, 48079, 48080, 48081, 48082, 48083, 48104, 48107, 48109, 48111, 48112, 48113, 
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48114, 48115, 48126, 48130, 48131, 48133, 48134, 48135, 48136, 48137, 48138, 48139, 

48140, 48141, 48142, 48143, 48144, 48145, 48146, 48147, 48148, 48149, 48150, 48152, 

48154, 48155, 48156, 48157, 48158, 48162, 48179, 48198, 48206, 48208, 48209, 48224, 

48225, 48231, 48235, 48250, 48256, 48257, 48261, 48262, 48263, 48266, 48269, 48281, 

48287, 48288, 48306, 48307, 48308, 48309, 48310, 48311, 48312, 48313, 48314, 48338, 

48339, 48340, 48341, 48342, 48347, 48348, 48349, 48363, 48401, 48405, 48406, 48407, 

48416, 48428, 48430, 48437, 48438, 48447, 48452, 48464, 48465, 48478, 48488, 48492, 

48496, 48498, 48499, 48505, 48511, 48513, 48534, 48544, 48549, 48559, 48568, 48569, 

48570, 48571, 48574, 48579, 48593, 48602, 48603, 48604, 48608, 48609, 48610, 48615, 

48625, 48626, 48636, 48647, 48666, 48668, 48691, 48698, 48703, 48704, 48733, 48734, 

48741, 48748, 48753, 48763, 48770, 48771, 48774, 48775, 48779, 48780, 48787, 48789, 

48792, 48803, 48804, 48806, 48827, 48836, 48840, 48841, 48848, 48856, 48878, 48879, 

48887, 48890, 48899, 48900, 48910, 48911, 48918, 48919, 48934, 48938, 48939, 48941, 

48942, 48944, 48971, 48972, 48973, 48991, 48992, 49015, 49016, 49039  
Об’єкт авторського права  Твір архітектури  
 

Номер свідоцтва  48171, 48853  
Об’єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер свідоцтва  47003, 47004, 47005, 47006, 47007, 47008, 47009, 47010, 47011, 47012, 47013, 

47014, 47015, 47016, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47058, 47061, 47063, 

47064, 47100, 47101, 47105, 47124, 47138, 47139, 47140, 47141, 47142, 47143, 47144, 

47145, 47167, 47172, 47173, 47178, 47213, 47214, 47215, 47216, 47236, 47243, 47244, 

47245, 47246, 47256, 47268, 47298, 47299, 47300, 47301, 47302, 47303, 47304, 47305, 

47424, 47429, 47462, 47468, 47470, 47471, 47472, 47473, 47474, 47475, 47476, 47485, 

47542, 47552, 47556, 47559, 47561, 47582, 47619, 47620, 47621, 47622, 47623, 47685, 

47686, 47741, 47742, 47749, 47778, 47801, 47804, 47811, 47813, 47830, 47831, 47832, 

47833, 47834, 47842, 47843, 47844, 47845, 47846, 47847, 47848, 47849, 47896, 47911, 

47912, 47913, 47914, 47915, 47916, 47918, 47919, 47920, 47921, 47922, 47923, 47924, 

47925, 47926, 47927, 47928, 47929, 47930, 47931, 47932, 47933, 47934, 47935, 47941, 

47942, 47943, 47991, 47992, 48024, 48060, 48108, 48227, 48228, 48229, 48268, 48289, 

48319, 48320, 48355, 48356, 48357, 48358, 48359, 48360, 48361, 48362, 48405, 48411, 

48441, 48445, 48496, 48498, 48504, 48537, 48582, 48594, 48618, 48620, 48768, 48771, 

48794, 48804, 48806, 48836, 48856, 48861, 48868, 48893, 48894, 48895, 48896, 48897, 

48898, 48913, 48924, 48934, 48972, 48991, 49000, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 

49006, 49012, 49015, 49016  
Об’єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва  
 

Номер свідоцтва  47028, 47122, 47814, 48206, 48262  
Об’єкт авторського права  Твір, створений для сценічного показу  
 

Номер свідоцтва  47080, 47441, 47606, 47607, 47608, 47751, 48125, 48280, 48353, 48817  
Об’єкт авторського права  Усний твір  
 

Номер свідоцтва  47819, 47856, 47866, 47867, 47868, 47869, 47901, 48003, 48080, 48081, 48082, 

48083, 48111, 48112, 48113, 48114, 48115, 48133, 48134, 48135, 48136, 48137, 48138, 

48139, 48140, 48141, 48142, 48143, 48144, 48145, 48146, 48147, 48148, 48149, 48150, 

48151, 48152, 48154, 48155, 48156, 48157, 48158, 48179, 48306, 48307, 48308, 48309, 

48310, 48311, 48312, 48313, 48314, 48338, 48339, 48340, 48341, 48342, 48568, 48569, 

48570, 48571, 48574  
Об’єкт авторського права  Фотографічний твір  
 

Номер свідоцтва  47086, 47247, 47572, 47717, 48007, 48031, 48033, 48268, 48270, 48483, 48586, 

48628, 48656, 48666, 48770, 48775, 48838, 49031  
Об’єкт авторського права  Хореографічний твір  
 

Номер свідоцтва  47555, 48268, 48962  
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

 Yuji "Jimmm" Tien (псевдонім) 48414 
!Анонімно 47569, 47876, 48978 
"Лаборатория игровых технологий" (псевдонім) 48894, 48895, 48896, 48897, 48898, 48913 
"Рекламна компанія "InsideGroup" (псевдонім) 48893 
Alessandro Remi (псевдонім) 48336 
Alexander O.K! (псевдонім) 47630 
AlexS_M (псевдонім) 48753 
ANA BASTON (псевдонім) 47871, 47872, 47873, 47874 
anna bublik (псевдонім) 47100, 47101 
db_jerboa (псевдонім) 47055 
Dimitris Krist (псевдонім) 48991, 48993 
Elena Lavide (псевдонім) 47120, 47121 
Gloria Mendelson (псевдонім) 48579 
Goldy Rise (псевдонім) 47461, 48859 
ILLARIA (псевдонім) 47978, 48890 
Maya (псевдонім) 48517 
Mozol (псевдонім) 48414 
MShmidt (псевдонім) 47187, 47188, 47189 
Natali Dali (псевдонім) 48991, 48992 
Natalі Dali (псевдонім) 48993 
Pasha Black (псевдонім) 47979 
Richmond Child (псевдонім) 47819 
Roy Crank (псевдонім) 48729 
Sample Rate (псевдонім) 47423, 47485 
Shooter (псевдонім) 48414 
Smit (псевдонім) 48414 
Val (псевдонім) 48925, 48926 
Without Limits (псевдонім) 47695, 47696 
Абдулов Руслан Рафікович 48705 
Абрамова Людмила Сергіївна 49009, 49010, 49011 
Авдєєва Олена Миколаївна 48869 
Авербух Леонід Григорович 47988 
Авер'янов Владислав Володимирович 48087 
Авраменко Антоніна Іванівна 47258, 47259 
Авраменко Віталій Володимирович 47025 
Авраменко Олександр Миколайович 48190 
Агапов Артур Анатолійович 47059 
Агапов Денис Вікторович 48448 
Агєєва Олена Володимирівна 47708 
Адлер Олександр Григорович 47129 
Азаренко Дмитро Сергійович 47604 
Акімова Лада Іванівна 47273 
Аксьонов Сергій Юрійович 48068 
Александров Денис Олександрович 48556 
Алексеєнко Микола Павлович 48546 
Алексеєнко-Люта Ілона Геннадіївна 48970 
Алексєєв Сергій Костянтинович 48268 
Алексєєнко Станіслав Олександрович 47486 
Алексіюк Ігор Леонтійович 48867 
Алена Огинец (псевдонім) 48464 
Алєксєєв Владислав Євгенович 47784 
Алієва Леніє Аблязівна 47551 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Аліса ТАРК, Алиса ТАРК (псевдонім) 48777 
Алтухов Віталій Владиславович 47521 
Альбіна Яруліна (псевдонім) 47536 
Альохін Костянтин Васильович 47783 
Альошечкін Олександр Анатолійович 48920 
Амоша Олександр Григорович 47954 
Анамайнович Юрій Олегович 47752 
Андрєєва Тетяна Альбертівна 48277 
Андронов Олександр Володимирович 48426, 48427 
Андросюк В’ячеслав Георгійович 48556 
Андрощук Геннадій Олександрович 48596 
Андрусик Олександр Вікторович 48503 
Анікєєв Сергій Олександрович 48231 
Анісімов Олег Віталійович 47202 
Анічкін Юрій Володимирович 48629 
Анненков Олександр Борисович 47290 
Антипкін Юрій Геннадійович 48701, 48702 
Антипова Ірина Михайлівна 48439 
Антон Рыбаков (псевдонім) 48346, 48347, 48348 
Антон Таріка (псевдонім) 47644 
Анусі Рожден Вікторович 47466, 48524, 48525, 48526 
Апенько Наталія Вікторівна 47956 
Аристова Людмила Сергіївна 47711, 48371 
Арова Зоя Дамирівна 47508 
Арсенюк Ігор Ростиславович 47448, 47449 
Артамонов Юрій Володимирович 47090 
Артеменко Марина Сергіївна 48887 
Артеменко Оксана Сергіївна 48887 
Артемчук Валентина Олександрівна 47635 
Артьомов Віталій Євгенійович  (Dynamics & 
Structures, Lab.) 

47737 

Артюшенко Злата Влеріївна 47028 
Асанов Марлен Мустафайович 47959 
Атаманов Олександр Євгенович 47610 
Атаманова Юлія Євгенівна 48596 
Атаманюк Тетяна Володимирівна 48709 
Афанасьєв Юрій Львович 47374 
Ахмаді Аббас Мохаммад 47389 
Ачкасова Світлана Анатоліївна 48364 
Ашанін Володимир Семенович 48207 
Бабенко Анатолій Григорович 47906, 47907 
Бабенко Валентина Андріївна 48467 
Бабенко Микола Павлович 48813 
Бабкін Андрій Вадимович 48091, 48092, 48093 
Бабушкіна Руслана Олександрівна 48824 
Бабченко Ігор Олександрович 48598 
Багаденко Ірина Петрівна 47262 
Багдай Ольга Яківна 47996 
Багдасарова Інгрета Вартанівна 48474 
Багрій Ярослав Тарасович (Dr. Yaroslav Bahriy) 47077 
Баденкова Вікторія Миколаївна 47854, 47855 
Бадіна Ольга Іванівна 47378 
Бадрак Станіслав Володимирович 47882 
Базалій Валерій Васильович 48781 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Базар Мар'ян Степанович 47745, 48612 
Баїк Маркіян Ярославович 47091 
Бакулін Валерій Миколайович 48161 
Балан Олександр Сергійович 47618 
Балашова Ірина Георгіївна 48564 
Балашук Сергій Анатолійович 48968 
Балдинюк Олена Дмитрівна 49024, 49027 
Балоніна Ганна Григоріївна (ИнтерСтенд) 47992 
Балтін Булат Ільгізович 48547 
Бандура Олег Олександрович 48094 
Барабаш Олександр Олександрович 47947 
Баранкова Вікторія Валеріївна 48760 
Баранова Єлєна Ніколаєвна (Баранова Елена Никола-
евна, Алёна Лейблан) 

48198 

Баранова Ірина Володимирівна 47110 
Баранчиков Валерій Володимирович 47954 
Бараш Юрій Савелійович 47605 
Барна Ольга Василівна 47703, 48382 
Барок Ольга Олександрівна 47946 
Барсуков Микола Петрович 48862 
Барчина Євген Йосипович 48948, 48949, 48950, 48958 
Басс Борис Аврамович 47624 
Бачуріна Інна Володимирівна 47625 
Баштовий Володимир Іванович 47665, 48384 
Бебко Валерій Павлович 48924 
Бебко Валерій Павлович (The HARDKISS) 47431, 47432, 47434, 47435 
Бебко Валерій Павлович (Val) 48927 
Бебко Юлія Олександрівна 47435 
Бебко Юлія Олександрівна (Юлія Саніна) 47431, 47432, 47433, 47434 
Бевз Світлана Володимирівна 48676, 48688, 48689, 48690 
Бедрик Станіслав Володимирович 47269 
Беженар Юлія Рустамівна 48299 
Бежнар Дмитро Васильович 47782 
Безгодов Олексій Віталійович 47606 
Бездушна Юлія Сергіївна 47023 
Безкровний Михайло Михайлович 47290 
Безносенко Віталій Вікторович 47445 
Безносюк Олена Іванівна 48194, 48366 
Безпалько Юлія Миколаївна 47763 
Безручко Олександр Вікторович 47490, 47491 
Безуглов Микола Миколайович 47977 
Бендера Іван Миколайович 47985, 47994, 47995 
Бендера Микола Іванович 47985, 47994 
Бенч Ірина Ярославівна 47091 
Берг Денис Олегович 47791 
Березецька Наталія Михайлівна 48747 
Березницький Валерій Аркадійович 48822 
Березовський Олег Геннадійович 47178, 47179 
Береславська Валентина Іванівна 47668, 47669, 48389, 48390 
Беро Михайло Павлович 47892, 47893, 47894 
Бескаравайний Станіслав Сергійович 47908 
Бетехтін Олег Володимирович 47525 
Бех Іван Дмитрович 48192 
Бєлєнька Ганна Володимирівна 47312 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бєліков Вадим Петрович 48475 
Бєлов Борис Федорович 48344 
Бєлов Володимир Вікторович 47858, 47859, 47860 
Бєлов Данило Валерійович 48180, 48967 
Бєрсєнєв Володимир Андрійович 48472 
Бикова Адель Леонідівна 47906 
Бикова Катерина Іванівна 47705 
Бичкова Наталія Володимирівна 48809 
Бігун Віктор Анатолійович 48760 
Біденко Наталія Василівна 48006 
Біднюк Катерина Анатоліївна 47457 
Бідняк Михайло Несторович 47635, 47636 
Біленька-Свистович Леся Володимирівна 48177 
Білецький Анатолій Якович 47955, 48523 
Білий Володимир Анатолійович 47251, 47252, 48489, 48490, 48491 
Білик Максим Валентинович 47175 
Білилівська Ольга Петрівна 48674 
Білінок Олександр Леонідович 47506 
Білова Оксана Євгенівна (Оксана Белова) 48562 
Білозеров Євген Павлович 48325, 48326, 48327, 48328 
Білозуб Володимир Володимирович 48732 
Білоконь Сергій Анатолійович 47127, 47128 
Білоусов В’ячеслав Володимирович 47898 
Білоусова Анастасія Сергіївна 48613 
Білоусова Тетяна Федорівна 48175 
Білько Наталія Юріївна 48316, 48317, 48318, 48458, 48459, 48460, 48461, 

48773 
Білякович Микола Олексійович 48062 
Білянін Ігор Григорович 47425 
Бітківська Галина Володимирівна 48185 
Благодир Дмитро Леонідович 47449 
Блоха Дмитро Анатолійович 47482, 47483 
Блощинський Денис Володимирович 48686 
Бобер Катерина Анатоліївна 47378 
Бобер Леонід Миколайович 47025, 47026, 48789 
Бобровніков Олександр Володимирович 48951 
Бобрук Олексій Вікторович 48253 
Богатирьова Ірина Миколаївна 47704, 48380 
Богатирьова Юлія Миколаївна 47613 
Богатікова Лариса Вячеславівна 48639 
Богатюк Олексій Вікторович 48914 
Богаченко Леонід Андрійович 47946 
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна 47313 
Богданович Галина Юріївна 48564 
Богдановська Надія Василівна 48518 
Богорадов Віталій Тарасович 47425 
Богуславський Роман Львович 47294 
Боднар Іванна Романівна 48909 
Боднарук Тарас Олександрович 47293 
Бодненко Дмитро Миколайович 47345 
Боєва Галина Анатоліївна 48814, 48816, 48906, 48907 
Божа Дитина (псевдонім) 48938 
Боженко Ганна Валеріївна 47543 
Божко Олексій Віталійович 48629 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Божок Юлія Володимирівна 47858 
Бойко Валентина Михайлівна 47714, 48369 
Бойко Владислав Ігорович 47093 
Бойко Володимир Васильович 47807 
Бойко Григорій Васильович 48236, 48239 
Бойко Наталія Іванівна 48236, 48239 
Бойко Олег Аркадійович 47268 
Бойко Роман Вадимович 49041 
Бойко Софія Петрівна 47577 
Бойко Юлія Петрівна 48713 
Бойченко Кирило Юрійович 48518 
Бойченко Тетяна Євгенівна 47658, 48388 
Бойчук Олександр Васильович 47181 
Бондар Андрій Миколайович 48695 
Бондар Михайло Анатолійович 47962, 47963 
Бондар Наталія Миколаївна 47631, 47636, 47637, 47639 
Бондарев Олексій Борисович 47952 
Бондарева Олена Євгенівна 48185 
Бондаревська Ксенія Валентинівна 47906 
Бондаренко Валерій Васильович 47629 
Бондаренко Віталій Іванович 47898 
Бондаренко Галина Василівна 49029 
Бондаренко Дмитро Вікторович 48904 
Бондаренко Марія Ярославівна 47734 
Бондаренко Михайло Володимирович 47026 
Бондаренко Сергій Ігорович 47297 
Бондарчук Євген Петрович 48788 
Бондарчук Марія Вікторівна 48316, 48317, 48318, 48458, 48459, 48460, 48461, 

48773 
Бондарчук Сергій Вікторович 47455, 47839, 48103, 48541, 48542 
Бондарь Юрій Іванович 48610, 48611 
Борбіч Юрій Олександрович 48025 
Бордовський Анатолій Володимирович 48854 
Бордюг Тетяна Олександрівна 48061 
Бордюк Євген Миколайович 47716 
Борис Микола Михайлович 47995 
Борисенко Антон Сергійович 47535 
Борисюк Ірина Василівна 47355 
Борова Лариса Михайлівна 48445 
Борова Наталія Ігорівна 48445 
Боровий Андрій Ігорович 48445 
Боровський Ігор Павлович 47424 
Бородай Юрій Вікторович 47003, 47004, 47005, 47006, 47007, 47008, 47009, 

47010, 47011, 47012, 47013, 47014, 47015, 47016, 
47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47063, 
47064, 48405 

Бородюк Володимир Михайлович 47493 
Борт Володимир Вікторович 48180, 48967 
Борщова Аліна Олександрівна 47126 
Боряк Анатолій Степанович 47479 
Босий Дмитро Олексійович 48202 
Босович Василь Васильович 47616 
Бочко Оксана Петрівна 47704, 48380 
Бояринцев Євген Львович 47858, 47859, 47860 
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Бояркіна Любов Вадимівна 47261 
Бражник Олександр Олександрович 47558, 47559, 48244 
Браун Єва Ласловна 48018 
Брацкова Зінаїда Михайлівна 47879, 47880, 47881 
Бріскін Юрій Аркадійович 48823 
Бріт Надія Михайлівна 49028 
Бродецький Ігор Леонідович 48344 
Брюховецький Олександр Борисович 47290 
Буга Ілля Дмитрович 48344 
Будзинський Феодосій Васильович 48573 
Будівська Тетяна Володимирівна 48887 
Будкіна Ірина Євгенівна 47859 
Будрейко Олена Анатоліївна 48759 
Буєвич Павло Олександрович 48923 
Бузіннік Віктор Нестерович 47784 
Буйвич Владислав Ростиславович 48935 
Буйницька Оксана Петрівна 47315, 47320 
Букрєєв Валерій Михайлович 47989 
Була Людмила Валер'янівна 48224, 48225 
Булатніков Олександр Анатолійович 48563 
Булатов Станіслав Володимирович 48959 
Булгаков Артур Юрійович 48734 
Булгакова Ірина Валеріївна 47624 
Булгакова Олександра Сергіївна 48519 
Булгакова Тетяна Вікторівна (Гала - Булгакова) 47446, 47447 
Булгакова Тетяна Вікторівна (Гала-Булгакова) 48817 
Булгакова Юлія Вадимівна 47605 
Бурбело Сергій Михайлович 48677, 48678, 48687 
Буренко Олег Володимирович 48556 
Бурла Олена Костянтинівна 48016 
Бурлаков Михайло Вікторович 47071, 47072, 47496, 47497 
Бурлєєв Олег Леонідович 48821 
Бурмака Микола Миколайович 48755, 48756 
Бурмас Наталія Іванівна 47864, 48003 
Бурмістров Олександр Миколайович 47115 
Бурмістров Олександр Юрійович ("Поэтому-поэт!..") 48624 
Бурмістров Олександр Юрійович (Поэтому - поэт! ) 47967 
Бутенко Анатолій Іванович 47947 
Бутенко Петро Миколайович 47155 
Бутко Олена Юріївна 48629 
Бутнік-Сіверський Олександр Борисович 48596 
Буц Надія Володимирівна 48564 
Бучакчійська Світлана Борисовна (Вероніка Перо) 48233 
Бучацька Тетяна Григорівна 48178 
Ваврик Роман Петрович 48180, 48967 
Вадіс Наталья Петрівна (Натали Вадис) 48608 
Вакал Андрій Олександрович 48869 
Вальчук Олександр Анатолійович 48236, 48239 
Валюк Вікторія Федорівна 48034 
Варава В'ячеслав Васильович 48873 
Варавіна Катерина Иосипівна 48941, 48942 
Варганова Ольга Василівна 48595 
Вареник Андрій Ігорович 48453 
Варіна Ганна Борисівна 49036 
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Вартанян Василь Михайлович 48825 
Варченко Лілія Олександрівна 47345 
Василашко Ірина Павлівна 47658, 48388 
Василенко Світлана Василівна 47658, 48388 
Василовський Віталій Вадимович 47785, 47786 
Васильєв Валерій Евгенійович 47857 
Васильєв Віталій Вячеславович 48537 
Васильєв Сергій Володимирович 48760 
Васильєва Наталя Аврумівна 47866, 47867 
Васильєва Наталя Миколаївна 48537 
Васильковський Олександр Володимирович 48246 
Васильченко Владислав Ігорович 48887 
Васильченко Євген Олександрович 48002 
Васільєв Дмитро Валерійович 47025 
Васін Андрій Володимирович 47969 
Васюхіна Валентина Олексіївна 48316, 48317, 48318, 48458, 48459, 48460, 48461, 

48773 
Вахрамов Олександр Анатолійович 48839 
Ваценко Тетяна Федорівна 48878 
Вацовський Михайло Миколайович 48791 
Ващенко Марина Олексіївна 47445, 47446, 47447, 48937, 48960 
Ващенок Вадим Володимирович 48965 
Веклич Людмила Василівна 48225 
Веклич Юлія Іванівна 47343 
Великодний Станіслав Сергійович 48350 
Велідчук Артем Сергійович 48536 
Веліулаєва Аліє 47548 
Вембер Вікторія Павлівна 47703, 48382 
Венгер Олена Петрівна 47901, 48148 
Вера Ваганова (псевдонім) 48855 
Верба Ганна Олексіївна 48629, 48630 
Вербицька Вікторія Іванівна 47481 
Вергунов Віктор Анатолійович 48480, 48772 
Верцімаха Олег Ярославович 48696 
Вигдорчик Михайло Ілліч 48922 
Виноградов Олег Всеволодович 47794, 47795 
Вишинський Віталій Андрійович 47177 
Вишинський Віталій Володимирович 47370 
Відаль Віталі Свєтіславович 47167, 48811 
Віктор Вікторевський (псевдонім) 48446, 48778 
Вільхова Лілія Євгенівна 48094 
Вінніченко Оксана Ярославівна 48307, 48339, 48340, 48341, 48342 
Вітенко Микола Дмитрович 48496 
Віценя Лідія Миколаївна 48234 
Власенко Володимир Васильович 47875 
Власенко Володимир Петрович 47290 
Власенко Павліна Олександрівна 47957 
Власов Віталій Сергійович 47671, 48391 
Власов Володимир Іванович 47112, 47113, 47114, 48664, 48665 
Власова Тамара Олександрівна 48887 
Внукова Наталія Миколаївна 48364 
Вовк Сергій Миколайович 47029 
Водолажський Максим Леонідович 48886 
Вожегова Раїса Анатоліївна 47261 
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Возний Сергій Сергійович 48672, 48682, 48683 
Вознюк Андрій Андрійович 47515, 47516 
Войтко Вікторія Володимирівна 48671, 48675, 48676, 48677, 48678, 48683, 48687, 

48688, 48689, 48690, 49007, 49008 
Войтов Борис Вікторович 48365 
Войтов Віктор Борисович 48365 
Войтова Ксенія Борисівна 48365 
Войтова Людмила Володимирівна 49030 
Войтовська Оксана Миколаївна 48552 
Войцева Олена Андріївна 48178 
Волков Володимир Петрович 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47223, 47224, 

47225, 47226, 47227, 47228, 47229, 47230, 47231, 
47232, 47233, 47234, 47235, 48063, 48071, 48117 

Волкова Ірина Василівна 47570 
Волкова Наталія Вікторівна 47906 
Волкодав Олег Володимирович 48723, 48724, 48805, 48807 
Воловик Олексій Валерійович (Alexey Green) 47757 
Володимир Германздерфер (псевдонім) 48481, 48484, 48485, 48625, 48626, 48631 
Волочнюк Євген Георгійович 48781 
Волошин Андрій Григорович 47879 
Волошин Володимир Дмитрович 48080, 48081 
Волошин Микола Миколайович 48399 
Волошина Наталія Петрівна 47785, 47786 
Волощук Вікторія Миколаївна 47960, 47961 
Волощук Євгенія Валентинівна 47672, 48387 
Волощук Сергій Валентинович 47928, 47931, 47943 
Воробйов Руслан Анатолійович 48554, 48555 
Воробйова Ірина Володимирівна 47594 
Ворог Максим Васильович (Maks Vorog, Max Vorog) 47288 
Ворожейкін Олексій Олександрович 47948 
Ворон Алла Анатоліївна 47698 
Вороний В'ячеслав Іванович 47946 
Воронін Сергій Анатолійович 48563 
Вороніна Анастасія В'ячеславівна 48039, 48042, 48045 
Вороніна Наталя Миколаївна 47084 
Воронко Вікторія Леонідівна 48847 
Воронцов Сергій Вікторович 47456 
Воронцова Тетяна Володимирівна 48192 
Воротніков Володимир Володимирович 48352 
Гавриленко Олексій Вадимович 48711 
Гаврилюк Галина Михайлівна 47707, 48367 
Гаврищук Владислав Володимирович 47217 
Гавронський Вадим Володимирович 47361, 47362, 47363, 47365, 47366 
Гаврутенко Юрій Анатолійович 48059 
Гаєвський Григорій Валентинович 47544 
Гайдалов Ігор Валерійович 48250 
Гайдамака Олена Василівна 47670 
Гайнуліна Ольга Вадимівна 48438 
Гак Діана Володимирівна 47237 
Галайдюк Станіслав Леонідович 47078 
Гален Олександр Васильович 47027 
Галицький Олександр Валентинович 48748 
Галиця Ігор Олександрович 48332, 48764, 48793 
Галіченко Максим Володимирович 48673 
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Галущенко Павло Петрович (Pavel Vanshotov) 47524 
Гальцева Тетяна Олексіївна 47906 
Гальцов Марк Володимирович 48617 
Гальченко Дмитро Михайлович (Галіцин) 48254 
Гальчінська Валентина Юріївна 47083 
Гапонов Євген Миколайович 47649 
Гапонов Іван Костянтинович 47786 
Гапотій Віктор Дмитрович 48635, 48636 
Гаркуша Микола Васильович 48068 
Гафтко Степан Ігорович 48960 
Гаценко Лариса Володимирівна 47482, 47483 
Гашибаязова Олександра Василівна 48168 
Гащак Володимир Михайлович 47663, 48396 
Гвоздік Олег Іванович 48094 
Гедзик Андрій Миколайович 47706, 48373 
Геєць Валерій Михайлович 47378, 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740 
Гельвановський Володимир Гаррівич 48195 
Гельман Володимир Захарович 47858 
Гельман Ян Любертович 47751 
Гензьора Тетяна Миколаївна 48033 
Геник Микола Антонович 48496 
Герасименко Олег Вікторович 47290 
Герасимова Наталя Андріївна 47825 
Герзанич Євгеній Михайлович 47881 
Германчук Марина Петрівна 47813, 47814 
Гетьман Анатолій Павлович 48761 
Гецович Євген Мойсейович 48520 
Гижа Олександр Романович 48762 
Гізун Андрій Іванович 48036, 48038, 48039, 48041, 48043, 48044 
Гільденбрандт Тетяна Вільгельмівна 47881 
Гірман Алла Павлівна 47906 
Гладкий Сергій Євгенович 48922 
Глазова Олександра Павлівна 47359, 47699, 48377 
Глєбова Валерія Олександрівна 48363 
Глинянський Сергій Володимирович 48760, 48761 
Глух Андрій Ігорович 48716 
Глух Ігор Семенович 48716 
Глухенький Дмитро Станіславович 47654 
Глушак Оксана Михайлівна 47348 
Гнатюк Андрій Анатолійович 48278 
Гнатюк Віктор Олександрович 48037, 48038, 48040, 48042, 48043, 48045 
Гнатюк Марія Володимирівна 47173 
Гнатюк Павло Володимирович 48713 
Гнатюк Сергій Олександрович 48036, 48037, 48038, 48039, 48040, 48041, 48042, 

48043, 48044, 48045 
Гнибіденко Іван Федорович 47936 
Говорнян Лілія Серафимівна 48015, 48016, 48374 
Говорун Анатолій Григорович 48070 
Говорущенко Микола Якович 48071, 48117 
Говорущенко Тетяна Олександрівна 48494, 48495 
Гоголенко Сергій Олександрович (Сергей Голь) 47458 
Гоголєва Ганна Володимирівна 48176 
Годлевський Леонід Семенович 47457 
Гойхман Михаил 47108 
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Голік Марат Миколайович 48452 
Голіченко Юрій Миколайович 48575 
Голіяд Ірина Семенівна 47237 
Голка Неоніла Володимирівна 48306, 48338 
Голобородько Віталій Миколайович 47181 
Головата Тетяна Кирилівна 48080, 48081 
Головко Нонна Василівна 47295 
Головчук Андрій Федорович 47641, 47642, 47643 
Голуб Вячеслав Володимирович 49018 
Голубєва Людмила Василівна 49014 
Голубкова Ірина Анатоліївна 47946 
Голубнича Галина Ігорівна 47570 
Гольєв Володимир Тихонович 47566, 47567 
Гоменюк Марія Сергіївна 48884 
Гоменюк Юрій Вікторович 47969 
Гомон Ольга Олександрівна 47213, 47214, 47215, 47216 
Гонгало Олена Миколаївна 48935 
Гонтар Авраам Ютнович 47208 
Гончаренко Алевтіна Петрівна 48876 
Гончаренко Василь Григорович 48027 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 48027, 48031, 48033 
Гончарова Надія Володимирівна 48618 
Гончарова Світлана Іванівна 47556, 47557 
Гопченко Євген Дмитрович 47858, 47859, 47860 
Горбач Людмила Володимирівна 48184, 48193 
Горбенко Олексій Юрійович 48969 
Горбенко Юрій Петрович (Georg Mount) 48455 
Горбунов Микола Іванович 47808 
Гордієнко Микола Олександрович 47687 
Гордій Богдан Юрійович 48767 
Гордій Денис Юрійович 48767 
Горішна Іванна Любомирівна 47199 
Горлова Христина Олександрівна 48288 
Горловський В'ячеслав Захарович 47809 
Горобець Олена Валеріївна 48194, 48366 
Горьковая Марина Володимирівна 47450 
Горячук Валерій Федорович 47948 
Господарчук Сергій Валентинович 48944 
Гоцуляк Олег Анатолійович 47946 
Грабажей Владилен Миколайович 48914 
Грабінський Дмитро Миколайович 48039, 48042, 48045 
Грабовський Юрій Антонович 47951 
Градобик Максим Васильович 48535 
Грановський Святослав Олександрович 48124 
Грачова Катерина Олександрівна (Катя Грачова) 48872 
Гребенщикова Світлана Олександрівна 47286 
Гребенюк Ірина Валеріївна 48480 
Гребенюк Катерина Володимирівна 47444 
Гречишкіна Ніна Фролівна 47452, 47453 
Гречка Олександр Дмитрович 47066 
Гречко Андрій Геннадійович 48671, 49008 
Гриб Катерина Олександрівна 47858, 47859 
Гриб Ніна Федорівна 48209 
Гриб Олег Миколайович 47858, 47859, 47860 
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Григоренко Ігор Володимирович 47649 
Гриник Георгій Георгійович 48867 
Гриник Ігор Леонтійович 48705 
Грицак Павло Ількович 48091, 48092, 48093 
Гриценко Дмитро Сергійович 47250 
Грицук Ігор Валерійович 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47223, 47224, 

47225, 47226, 47227, 47228, 47229, 47230, 47231, 
47232, 47233, 47234, 47235, 48063, 48071, 48117 

Грицюк Микола Юрійович 48899 
Гришаков Валерій Станіславович 48478 
Грищенко Марина Анатоліївна 48825 
Грищук Олександр Казимирович 48062, 48063, 48533 
Гріцова Наталія Анатоліївна 47484 
Грішнова Олена Антонівна 47936 
Громова Дар'я Володимирівна 48505 
Грудзинська Аліна Василівна 48639 
Грудінін Михайло Михайлович 47657 
Грущинська Наталія Миколаївна 49019 
Губенко Валерій Юхимович 48289 
Губенко Олександр Володимирович 48657 
Губійчук Микола Іванович 49023 
Губський Сергій Олександрович 47890 
Гугнін Едуард Анатолійович 47581 
Гудкова Галина Михайлівна 48452 
Гузе Костянтин Анатолійович 48760 
Гузенко Олексій Олександрович 48710 
Гузєєва Наталія Анатоліївна (Наташа Гузєєва) 49042 
Гузов Едуард Семенович 48953 
Гуменник Володимир Ілліч 47582 
Гумулінські Мечислав Мечиславович 48775 
Гуров Олександр Вікторович 47202 
Гурська Олена Костянтинівна 47658, 48388 
Гусар Віталій Григорович 47155, 47156 
Гусаров Костянтин Володимирович 48760 
Гусарова Софія Ігорівна 48933 
Гусєва Тетяна Павлівна 47901, 48151 
Гут Наталя Василівна 49028, 49032 
Гутаревич Юрій Феодосійович 48063, 48064, 48065 
Гущина Наталія Іванівна 47658, 48388 
Давиденко Сергій Олександрович 47962, 47963 
Давидов Вадим В'ячеславович 48866 
Давидов Володимир Семенович 47482, 47483 
Давидова Анна Юріївна 47263 
Давидова Юлія Володимирівна 48701, 48702 
Давидюк Людмила Володимирівна 47705, 47712 
Давірбаєва Зайнаб Баходирівна 48629 
Даниленко Павло Львович 48589 
Данилець Ірина Анатоліївна 48814, 48816, 48906, 48907 
Данилів Тарас Іванович 47273 
Данильчук Олександр Владиславович 48728 
Данчев Василь Захарович 47237 
Даньковська Ольга Володимирівна 48500 
Данюк Василь Макарович 47936 
Дарієнко Ольга Вікторівна (Лучакова) 47947 
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Дарський Олексій Михайлович 47752, 47753, 47877 
Дахно Наталія Володимирівна 48119 
Дацко Тамара Вікторівна 48080, 48081 
Дацун Олена Вікторівна 48522 
Дашкієв Григорій Миколайович 48457 
Дверницький Олександр Ігорович 47837 
Дебель Сергій Іванович 47946 
Дебрецені Оніка Олександрівна 48014, 48376 
Девлетов Ремзі Рефікович 48564 
Дегліна Кіра Євгенівна 47205 
Дегтярев Олександр Вікторович 47962, 47963 
Дегтяренко Євгенія Анатоліївна 48629, 48630 
Дегтярюк Ірина Олександрівна 48402, 48403 
Дейнега Денис Миколайович 47796, 47797 
Демедюк Ольга Петрівна 47032 
Демешок Ольга Олександрівна 48966 
Демкура Тарас Володимирович 48790 
Демченко Володимир Васильович 47032 
Демченко Ірина Іванівна 49024 
Демченко Наталія Володимирівна 47292 
Демчіхіна Єлізавета Сергіївна 47516 
Дем'яненко Валентина Іванівна 47358 
Денис Анатолій Степанович 47838 
Денисенко Володимир Володимирович 47752, 47753, 47877 
Деренська Яна Миколаївна 48717 
Деркач Сергій Анатолійович 48554, 48555 
Деркач Сергій Степанович 48239 
Дерманський Олександр Степанович (Сашко Дер-
манський) 

47379 

Дерпак Віталій Михайлович 47796, 47797, 48545 
Дєткін Володимир Григорович 47111 
Джек Ердінг (псевдонім) 47037 
Джин Гарду (псевдонім) 47754 
Джужа Анастасія Олександрівна 47516 
Дзюбинський Олександр Соломонович 48437 
Дзяк Георгій Вікторович 48716, 48732 
Дзямулич Олена Сергіївна 48573 
Дибков Олексій Васильович 48968 
Дивак Михайло Миколайович 48554, 48555 
Дикун Микола Васильович 48274 
Димов Костянтин Володимирович 47039, 48292 
Дичківська Ілона Миколаївна 47460 
Діана Гердт (псевдонім) 48477 
Діденко Володимир Анатолійович 47067, 47068, 48552 
Дідківська Людмила Сергіївна 48069 
Діков Євген Миколайович 47290 
Діюк Сергій Романович 48839 
Дмитренко Володимир Ількович 47640, 48070 
Дмитренко Марина Іванівна 47296 
Дмитриєнко Валерія Григорівна 47159 
Дмитрий Ильинский (псевдонім) 48499 
Дмитриченко Ліана Анатоліївна 48573 
Дмитриченко Лілія Іванівна 48572, 48573 
Дмитрієв Сергій Вікторович 48168 
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Дмитро Совін (псевдонім) 48118 
Дмітрієв Володимир Іванович 48622 
Доброріз Антон Олександрович 47780 
Добрянська Тетяна Петрівна (Сулим Татьяна Арте-
мовна) 

47309 

Довбань Ігор Миколайович 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740 
Довгалюк Ростислав Юрійович 48718, 48719, 48720 
Довгополова Людмила Михайлівна 47736 
Догадайло Яна Вікторівна 48632 
Долгополова Кристина Ігорівна 47538 
Долженко Дмитро Олегович 47380, 47381, 47382, 47383 
Донченко Сергій Леонідович 47879 
Дордієнко Микола Олександрович 47857 
Дороговцева Лілія Миколаївна 47881 
Доронин Володимир Васильович 47482, 47483 
Доронкін Вадим Вікторович 48011 
Дорошенко Анна Володимирівна 47776 
Дорошенко Олег Євгенович 47150, 47151, 47152 
Доценко Олександр Віталійович 48589 
Драгомерецький Олександр Веніамінович 48324 
Драмарецький Олександр Григорович 47719, 47729, 47730 
Дранга Віолета Валеріївна (Violeta) 47136, 47137 
Драч Ігор Дмитрович 48309, 48310, 48314 
Драчов Олександр Вікторович 48166 
Драюк Сергій Євсейович 48597 
Дрейс Юрій Олександрович 48710, 48711, 48712, 48713 
Дріз Олександр Якович 47307 
Дрогайцева-Коваль Ганна Вікторівна 48806 
Дрозд Роман 48496 
Дроздник Олег Ігорович 48109 
Дроздов Олексій Леонідович 48716, 48732 
Дроздов Сергій Валерійович 47526 
Дроздова Тамара Борисівна 48605 
Дроздовський Петро Михайлович 47105 
Дубов Євгеній Дмитрович 48563 
Дуброва Марина Вікторівна 47841 
Дубчак Людмила Миколаївна 48094 
Дубяга Світлана Миколаївна 47489 
Дуганець Віктор Іванович 47985, 47994 
Дудник Олексій Сергійович 48530, 48531, 48532 
Дудок Тарас Григорович 47987 
Дутковський Василь Миколайович 48263, 48721 
Дух Тетяна Ігорівна 48909 
Дух Яна Ярославівна 47971 
Дучинська Ніна Іванівна 48573 
Дюкарев Михайло Юрійович (М.Ю. Міаніє) 48982, 48983, 48984, 48985, 48986, 48987, 48988, 

48989, 48990 
Дядьков Костянтин Вікторович 47274 
Епштейн Семен Йосипович 47478 
Ефендієв Юрій Едуардович 47436 
Ефрємова Каріна Ярославівна 47757 
Ефроїмсон-Грибанова Тетяна Іллівна 47095 
Євтушенко Анна Валентинівна 48232, 48769 
Євтушенко Дмитро Ігоревич 47154 
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Єгоркіна Ольга Вікторівна 47785, 47786 
Єлєазаров Олександр Петрович 47624 
Єлєнін Лєонід Владіміровіч 47290 
Єлисєєва Марина Олександрівна 47984 
Ємельянов Генадій Володимирович 47106, 48265, 48616 
Ємельянов Дмитро Вікторович 47083 
Єпіфанова Олена Геннадіївна 47542 
Єресов Володимир Іванович 48069 
Єрмакова Наталія Олександрівна (Єрмакова-
Черченко) 

47743 

Єрмакова Ольга Анатоліївна 47948 
Єрмоленко Світлана Яківна 48188 
Єфанова Юлія Тарасівна 47607, 47608 
Єфіменко Василь Іванович 47939 
Єфімов Георгій Володимирович 48639 
Єфімова Валентина Михайлівна 47069 
Єфімова Наталія Володимирівна 47083 
Єфременко Валерія Вікторівна 48760 
Єфремов Олександр Сергійович 47974 
Єфремов Олексій Олександрович 48605 
Жарких Юрій Серафимович 48649, 48650, 48651, 48831, 48832 
Жарков Володимир Ярославович 47991 
Жван Віктор Денисович 47600, 47601 
Жевега Катерина Валеріївна 47624 
Желан Алла Василівна 48841, 48844 
Железняк Світлана Миколаївна 47664, 48392 
Жильцов Олексій Борисович 47345 
Жмурин Вадим Олександрович 47954 
Жмурко Тетяна Олександрівна 48036, 48037, 48040, 48041 
Жовнерчук Сергій Адольфович 47614, 47615 
Жолдак Богдан Олексійович 48887 
Жорняк Ольга Олександрівна (Ольга Александрова) 48333, 48334 
Жук Валерій Миколайович 47023, 48599 
Жук Марина Олександрівна 47486 
Жукова Юлія Миколаївна 47317 
Жупник Андрій Іванович 48911 
Журавель Костянтин Петрович 48002 
Журавльова Лариса Станіславівна 47792, 49040 
Журавський Анатолій Олександрович 47998 
Жучкова Лариса Іванівна 48705 
Жушман Максим Вікторович 48760 
Забліцева Тетяна Михайлівна 47911, 47916, 47918, 47920, 47921, 47929, 47930, 

47932, 47933, 47934, 47941, 47942 
Заболотна Наталья Василівна 47202 
Заболотна Оксана Адольфівна 49028 
Заболотний Віктор Вікторович 47659, 47674, 48385 
Заболотний Олександр Вікторович 47659, 47674, 48385 
Заболоцький Віктор Васильович (Вітязь) 48153 
Завацька Олена Володимирівна 47102 
Завгородній Олексій Іванович 47998 
Завіднюк Наталія Григорівна 47868 
Завітаєв Валентин Леонідович 47482, 47483 
Загорний Володимир Костянтинович 47663, 48396 
Задорожна Олена Михайлівна 48031 
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Задорожна Ольга Романівна 48823 
Задорожний Андрій Іванович 48399 
Задорожній Юрій Леонідович 47456 
Заєць Світлана Сергіївна 49025 
Заіченко Олександр Вікторович 47065, 47066 
Заїздний Євген Рафаїлович 47625 
Зайківський Олександр Болеславович 48316, 48317, 48318, 48458, 48459, 48460, 48461, 

48773 
Закалюжна Марія-Варвара Миколаївна 48887 
Заліський Максим Юрійович 47959 
Залогін Олександр Іванович 47883 
Замараєв Ігор Валерійович 47609 
Занько Микола Дмитрович 47155 
Заречний Євген Олександрович 48843 
Захарова Тетяна Василівна 47859 
Зачепиленко Максим Євгенович (Максим Данкевич) 48638 
Збаравська Леся Юріївна 47807 
Зезюлін Кирило Олександрович 48345 
Зеліско Інна Михайлівна 47347 
Землянов Сергій Олександрович 47824 
Землянська Аліна Вікторівна 48129 
Зибін Станіслав Ігорович 47734 
Зикань Христина Імріївна 48018 
Зізак Вілемір Порфірійович 48842 
Зімін Олексій Сергійович 48655 
Зінченко Арсен Леонідович 47318 
Зінченко Артем Юрійович 48706 
Зінченко Євгеній Миколайович 48449 
Зінченко Олена Василівна 47163, 47534, 47688 
Зінченко Світлана Артурівна 48723, 48724, 48805, 48807 
Зінчук Людмила Дмитрівна 48792 
Зланіч (псевдонім) 48936 
Зоренко Анастасія Олександрівна (Анастасія 
Вапліте) 

48408 

Зрибнєв Микола Анатолійович 48483 
Зубрій Олександр Миколайович 47775 
Зубченко Олександр Михайлович 48095 
Зуєнко Марина Олексіївна 48189 
Зябліцева Тетяна Михайлівна 47914, 47915 
Іванникова-Миргородська Ольга Валеріївна 48251 
Іванов Віталій Вікторович 48182 
Іванов Олександр Володимирович 48502 
Іванов Станіслав Миколайович 48760, 48761 
Іванова Любов Іванівна 47068 
Іванова Марія Станіславівна 48021 
Іванова Надія Валеріївна 47294 
Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 48021 
Іванович Олексій Володимирович 48093 
Іванцов Максим Олександрович 47451 
Іванюра Віктор Аркадійович 47054 
Івашиненко Микола Павлович 47540 
Іващенко Валентина Михайлівна 48838 
Іващенко Тетяна Андріївна 48716 
Івончик Олег Сергійович (Олег Ивончик) 47584, 47585, 47586, 47587, 47588, 47589, 47590, 
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47591, 47592, 47593 
Івченко Юлія Володимирівна 48094 
Ігнатенко Ірина Олександрівна 47122 
Ігнатенко Костянтин Степанович 47749 
Ігнатенко Олександр Олександрович 48171 
Ігнатов Ігор Валентинович 48959 
Ізраілєв Оскар Самуїлович 47754 
Ілляшенко Сергій Миколайович 48881, 48882, 48883 
Ільїнська Ніна Іллівна 48185 
Ільніцька Оксана Іванівна 47936 
Ільченко Володимир Миколайович 48916 
Ільченко Ніна Костянтинівна 47294 
Ільченко Світлана Віталіївна 47946 
Ільясова Анжеліка Володимирівна 47429, 47430 
Ільяшов Михайло Олександрович 47553 
Інгульський Андрій Васильович 47091 
Інякін Олексій Олегович 47977 
Іолкін Ярослав Олегович 47777 
Ірина Політаєва (псевдонім) 48516 
Іриніна-Большакова Ірина Андріївна 48935 
Ісаєва Олена Олександрівна 47709, 48372 
Ісаєнко Надія Миколаївна 48957 
Істер Олександр Семенович 47676, 48394 
Іщенко Микола Григорович 48530, 48531, 48532 
Кабусь Олексій  Васильович 48957 
Кава Олена Іванівна 47066 
Каденко Сергій Миколайович 48475 
Казанжи Ірина Володимирівна 48846 
Казимир Володимир Вікторович 48456 
Казимиров Олександр Сергійович 48560, 48858 
Казміренко Людмила Іванівна 48556 
Казмірчук Світлана Володимирівна 48038, 48040, 48041, 48044, 48710 
Калакура Олег Ярославович 48496 
Калашников Костянтин Олексійович 48202 
Калашнікова Ольга Григорівна 48471 
Калашнікова Юлія Григорівна 48471 
Калениченко Олександр Григорович 48742 
Каленченко Станіслав Миколайович 48696 
Калиниченко Максим Петрович 48572 
Калиновський Сергій Валентинович 47204, 48266 
Калита Петро Якович 47646 
Каліберда Олександр Володимирович 47089 
Калініна Лариса Вадимівна 47661 
Калініченко Олена Василівна 47710, 48368 
Калінкевіч Анатолій Анатолійович 49014 
Калмиков Павло Васильович 47270 
Калусенко Володимир Васильович 47678 
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна 48237, 48238 
Калюжний Валерій Вілінович 47741, 47742 
Калюжний Микола Панасович 47746 
Каменєв Іван Васильович 48935 
Каменєв Олександр Юрійович 47467 
Камінський Максим Олександрович 47320 
Камчатная Тамара Георгіївна 47946 
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Канафоцька Галина Павлівна 47351 
Кандиба Роман Юрійович 47955 
Каневський Олександр Львович 48277 
Канєвський Леонід Олександрович 48476 
Канівець Олена Петрівна 48573 
Канін Ігор Олександрович 47784 
Капінус Сергій Васильович 49009 
Капітанський Борис (Kapitanski Boris) 48084 
Капітон Володимир Павлович 47905, 47908 
Капітон Ольга Вікторівна 47905 
Каплаушенко Андрій Григорович 47258, 47259 
Капустяк Антон Юрійович 47478 
Караванская Елена (псевдонім) 47035 
Караванцева Надія Володимирівна 48199 
Караєва Наталія Веніамінівна 47131, 47132, 47133 
Карапота Ірина Олександрівна 47162 
Карпенко Ігор Костянтинович 47522, 48614 
Карпенко Олена Олексіївна 47103 
Карпенко Олена Олексіївна (Solomia) 48353 
Карпенко Станіслав Григорович 47134 
Карпінська Ганна Володимирівна 47947 
Карпухно Ірина Олександрівна 48573 
Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк Оксана 
Дмитрівна) 

48170 

Карпюк Юрій Костянтинович 47238 
Карсканова Світлана Вікторівна 48851 
Картишев Данило Володимирович 47946 
Картушин Олександр Михайлович 48230, 48419 
Касьянов Ігор Олегович 47076 
Касьянов Микола Анатолійович 47487 
Кательницька Дарія Миколаївна 48092, 48093 
Катерина Крас (псевдонім) 48235 
Катєльніков Денис Іванович 48679, 48680, 48681 
Каткова Тетяна Анатоліївна 49036 
Католик Володимир Григорович 47817 
Кахута Ігор Вікторович 47656, 47657 
Качор Василь Олексійович 47868 
Каширін Роман Володимирович 48319, 48320, 48594 
Кащенко Станіслав Юрійович 48197 
Кащенко Юрій Володимирович 48891 
Кварта Олександр Васильович 48416 
Квасніков Володимир Павлович 48916 
Квач Ярослав Петрович 47947 
Квицинський Анатолій Олександрович 48298 
Квіт Адріан Дмитрович 47986 
Кедік Анна Андріївна 47555 
Керик Роман Вікторович 48091, 48092, 48093 
Килимник Олександр Миколайович 47858, 47859 
Кириленко Тетяна Борисівна 47066 
Кириллін Вадим Юліанович 48452 
Кирилюк Людмила Михайлівна (Міла) 47459 
Кириченко Максим Сергійович 48776 
Кириченко Олексій Михайлович 48629, 48630 
Кицак Тарас Григорович 47936 
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Кійко Олександр Сергійович 47479, 47480 
Кілянчук Оксана Павлівна 47131, 47132 
Кінзерявий Василь Миколайович 48036, 48037, 48038, 48039, 48040, 48041, 48042, 

48043, 48044, 48045 
Кінзерявий Олексій Миколайович 48036, 48037, 48038, 48039, 48040, 48041, 48042, 

48043, 48044, 48045 
Кірін Вячеслав Микитович 47784, 48563 
Кісс Інга Валеріївна 47982, 48810 
Кістол Денис Вікторович 48583, 48584, 48585 
Клейнер Григорій Шаєвич 48922 
Клименко Жанна Валентинівна 47709, 48372 
Клименко Наталія Михайлівна 48792 
Клименко Олександр Анатолійович 47065, 47066 
Клименко Олексій Андрійович 48064, 48065 
Клименко Юрій Михайлович 47547, 47662, 47675, 48393 
Климкевич Світлана Титівна 47966 
Кліманов Дмитро Вікторович 48351 
Клімась Ярослав Сергійович 48566, 48567 
Клітовченко Олексій Ігорович (Олексій Світланко) 47888 
Клішова Олена Валентинівна 48573 
Кльосов Володимир Олексійович 47990 
Князєв Сергій Миколайович 47515 
Коба Сергій Олександрович 47270 
Коберник Галина Іванівна 48028, 48032 
Кобзар Віктор Петрович 48554, 48555 
Кобзар Олена Іванівна 48189 
Кобзарєв Олександр Володимирович 47895, 47899 
Кобзін Андрій Андрійович 47740 
Кобильнік Лілія Миколаївна 49036 
Кобрин Іван Васильович 47878, 48440 
Ковалевська Наталія Борисівна 47033 
Ковалевський Едуард Олександрович 47958 
Ковалевський Єжи 48177 
Коваленко Аліса Олександрівна 47770 
Коваленко Валентин Васильович 48554, 48555 
Коваленко Людмила Тарасівна 47700, 48378 
Коваленко Олена Олексіївна 47862 
Коваленко Тіт Олександрович 48935 
Ковалик Надія Миколаївна 47486 
Ковалишин Віталій Йосипович 48550, 48551 
Коваль Віктор Васильович 47947 
Коваль Євгеній Григорович 47061 
Коваль Ірина Федорівна 48596 
Коваль Ніна Степанівна 47658, 48388 
Коваль Роман Миколайович 47322, 47323, 47324, 47325, 47326, 47327, 47328, 

47329, 47330, 47331, 47332, 47333, 47334, 47335, 
47336, 47337, 47338, 47339, 47340, 47341 

Ковальов Олександр Дмитрович 47148, 47149 
Ковальова Яна Іванівна 48685, 48943 
Ковальчук Василь Іванович 47364 
Ковальчук Володимир Павлович 48399 
Ковальчук Надія Володимирівна 48261, 48971 
Ковальчук Наталія Володимирівна 48971 
Ковальчук Олександр Петрович 48195 
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Ковальчук Павло Іванович 48399 
Ковальчук Тетяна Анатоліївна 47200 
Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 48018 
Ковтанець Максим Володимирович 47808 
Ковтун Руслан Володимирович 48240 
Коган Давид Юхимович 47527, 47528, 47529, 47530, 47531, 47532, 49038 
Когут Юрій Іванович 47210 
Коженевський Сергій Романович 48300, 48301, 48302, 48303, 48304, 48305 
Кожина Катерина Ігорівна 48935 
Кожухов Олександр Михайлович 47290 
Козак Анатолій Вікторович 48291 
Козак Вадим Григорович 47937, 47939 
Козак Дарія Володимирівна 48311 
Козак Людмила Михайлівна 48640, 48641 
Козачок Соломія Степанівна 47865, 48004 
Козелецький Петро Семенович 47909 
Козлов Дмитро Володимирович (Endeavor photo 
project) 

48628 

Козлов Олександр Петрович 47279 
Коковіхін Сергій Васильович 48782 
Колбасіна Рузанна Артурівна 48862 
Колесник Інна Валеріївна 48573 
Колесник Юрій Михайлович 47086 
Колесникова Дойна Олександрівна 48015, 48374 
Колеснікова Галина Леонідівна 48715 
Колесніченко Ганна Вікторівна (Сюрикен) 48162 
Колибанова Каміла Володимирівна 47612 
Коліушко Денис Георгійович 47198, 47469 
Колодяжний Володимир Максимович 47194 
Коломієць Володимир Анатолійович 48637 
Коломієць Дар'я Юріївна (Даша Коломієць) 48872 
Коломієць Оксана Миколаївна 47704, 48380 
Коломієць Сергій Валерійович 48063 
Коломієць Станіслав Анатолійович 47718 
Колосок Ірина Василівна 48934 
Колот Анатолій Михайлович 47936 
Колтунова Ольга Олексіївна 48730 
Кольберт Анна Вікторівна 48868 
Кольгофер Оксана Вікторівна 47778 
Кольченко Володимир Віталійович 48230, 48419 
Коляда Наталія Миколаївна 49021, 49026 
Комар Володимир Леонович 48496, 48497 
Комариста Алла Володимирівна 48110 
Комаров Володимир Олександрович 48316, 48317, 48318, 48458, 48459, 48460, 48461, 

48773 
Комаров Вячеслав Васильович 48760 
Комарова Катерина Володимирівна 47904 
Комарова Тетяна В'ячеславівна 48760 
Комов Андрій Петрович 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47223, 47224, 

47225, 47226, 47227, 47228, 47229, 47230, 47231, 
47232, 47233, 47234, 47235, 48063, 48071, 48117 

Комов Євген Олександрович 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47223, 47224, 
47225, 47226, 47227, 47228, 47229, 47230, 47231, 
47232, 47233, 47234, 47235, 48063, 48071, 48117 
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Комов Олександр Борисович 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47223, 47224, 
47225, 47226, 47227, 47228, 47229, 47230, 47231, 
47232, 47233, 47234, 47235, 48063, 48071, 48117 

Комов Петро Борисович 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47223, 47224, 
47225, 47226, 47227, 47228, 47229, 47230, 47231, 
47232, 47233, 47234, 47235, 48063, 48071, 48117 

Кондратенко Валентина Олександрівна 49040 
Кондратенко Віталій Михайлович 47898 
Кондратенко Володимир Анатолійович 47087 
Кондратова Людмила Григорівна 48086 
Кондратьєв Дмитро Володимирович 48601, 48602, 48603, 48604 
Кондратюк Володимир Валентинович 47202 
Кондратюк Марина Василівна 47958 
Кондратюк Олег Леонідович 48621 
Кондур Оксана Созонтівна 47582 
Конєва Тетяна Михайлівна 48189 
Кононенко Анатолій Ілліч 48783, 48784 
Конощук Світлана Іванівна (Лана Ра) 47284 
Концевич Валерій Георгійович 47297 
Коплик Ігор Володимирович 48869 
Коптєлов Олександр Олегович 47264 
Копчак Юрій Степанович 47582 
Корабльова Валерія Миколаївна 48094 
Корда Михайло Михайлович 48139, 48568, 48569 
Коренєв Микола Михайлович 48886 
Кореньков Едуард Валерійович 47645 
Коренькова Тетяна Валеріївна 47645 
Коренюк Петро Іванович 47906 
Корєшков Ігор Сергійович 47059 
Корж Валерій Іванович 47248 
Корж Юрій Віталійович 47805 
Корнелюк Максим Васильович 48834, 48835 
Корнєв Антон Анатолійович 47644 
Корнєва Лариса Миколаївна 47840 
Корнієвська Валентина Григорівна 48442, 48443, 48444 
Корнієвський Юрій Іванович 47086, 48442, 48443, 48444 
Корнієнко Геннадій Миколайович 47581 
Корнійчук Марія Антонівна 48792 
Король Олег Іванович 47745, 48612 
Король Юлія Валентинівна 47972 
Король Юрій Васильович 47431, 47432 
Корольов Володимир Петрович 47957 
Корольов Петро Васильович 47957 
Коротчин Микола Володимирович 48120, 48121, 48230, 48419 
Корпач Анатолій Олександрович 47640, 48070 
Корсаков Володимир Олексійович 47815 
Корсунська Оксана Володимирівна 47739 
Корсунська Олеся Ігорівна 48714 
Корченко Олександр Григорович 48036, 48037, 48038, 48039, 48040, 48041, 48042, 

48043, 48044, 48045, 48710, 48711, 48712, 48713 
Корчміт Олексій Юрійович 48122 
Коршевнюк Тетяна Валеріївна 47665, 48384 
Корягіна Тетяна Вікторівна 47909 
Косенков Олексій Юрійович 47202 
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Костирко Ірина Сергіївна 48932 
Костицький Михайло Васильович 48094, 48556 
Костішин Сергій Володимирович 47738 
Костюк Григорій Вікторович 48717 
Костюк Ірина Альбертівна 47702, 48381 
Костюк Тамара Йосипівна 48573 
Костюкевич Олександр Іванович 47808 
Костюхіна Наталя Георгіївна 49035 
Костюченко Андрій Олександрович 47753, 47877 
Костянтин Тур-Коновалов (псевдонім) 49037 
Котелянець Наталка Валеріївна 47708 
Котенко Вячеслав Васильович 47268 
Котлова Юлія Валентинівна 47260 
Котлубай Михайло Іванович 47946 
Котлубай Олексій Михайлович 47946 
Котляр Дмитро Олександрович 47900 
Коц Іван Васильович 47127 
Коцар Олег Вікторович 48595 
Коцеба Денис Лукашович 48404 
Кочарян Олександр Суренович 47034 
Кочерга Олександр Васильович 47360 
Кочетков Володимир Вікторович 47947 
Кочін Андрій Федорович 47967, 48624 
Кочкарь Дмитро Анатолієвич 47056 
Кочубей Тетяна Дмитрівна 49020 
Кочуров Ярослав Володимирович 47294 
Кошарний Володимир Віталійович 48398 
Кошкіна Жанна Олексіївна (Рачко Олена Федорівна) 47705 
Кошман Тетяна Володимирівна 48886 
Кошовий Микола Дмитрович 48821 
Кравець Олексій Михайлович 47645 
Кравець Сергій Петрович 47091 
Кравцов Сергій Олександрович 48760 
Кравченко Дмитро Вадимович 48768 
Кравченко Катерина Олександрівна 47808 
Кравченко Сергій Сергійович 48281 
Кравченко Тамара Володимирівна 49025 
Кравченко Тетяна Володимирівна 47239 
Кравчук Володимир Іванович 47155, 47156 
Кравчук Ігор Васильович 47116 
Кравчук Лариса Володимирівна 47349 
Краєвська Тетяна Миколаївна 48538 
Крамаренко Руслан Михайлович 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740 
Красильникова Ярослава Володимирівна 48642, 48643, 48644, 48645 
Красівський Орест Якубович 48496 
Краснокутська Зоя Ігорівна 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47223, 47224, 

47225, 47226, 47227, 47228, 47229, 47230, 47231, 
47232, 47233, 47234, 47235, 48063, 48071, 48117 

Красноштан Ігор Васильович 48031 
Крашенінін Олександр Семенович 47891, 48345 
Крейденко Фіра Семенівна 48344 
Кремінська Ірина Юріївна 48543 
Кривенко Лариса Володимирівна 48573 
Кривенко Олександр Миколайович 48888, 48889 
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Кривенко Сергій Володимирович 48573 
Криволапов Олексій Єфремович 47479, 47480, 47837 
Кривоносов Анатолій Іванович 47479, 47480, 47837 
Криворучко Оксана Миколаївна 47207 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 47701, 48379 
Кривуля Сергій Вікторович 47272 
Крижанівська Людмила Богданівна 48703 
Крижанівський Петро Михайлович (Peter Crу) 48578 
Крихівський Михайло Васильович 47045 
Кришталь Віктор Олександрович 48324 
Крісілов Анатолій Данилович 47988 
Крісілов Віктор Анатольович 47988 
Крохмалова Олена Олегівна 47279 
Кругліков Олександр Вікторович 48630 
Крулько Євгенія Леонідівна 47906 
Круш Галина Георгіївна 47946 
Крючков Вадим Євгенович 48789 
Крючковський Віталій Федорович 47747 
Крячко Олег Володимирович 47543 
Кувшинова Олеся Леонідівна 47521 
Кудацький Леонід Наумович 48298 
Кудерміна Олена Іванівна 48556 
Кудінов Ігор Олексійович 47581 
Кудрявцев Віктор Георгієвич 47482, 47483 
Кудрявцева Вікторія Григорівна 48240 
Кудряшова Оксана Валентинівна 47356 
Кужелєв Михайло Олександрович 48572 
Куза Антоніна Миколаївна 47858 
Кузнецов Валерій Геннадійович 48202 
Кузнецов Володимир Іванович 47486 
Кузнецов Дмитро Вікторович 47764 
Кузнецова Світлана Анатоліївна 47679, 47680, 47681, 47682, 47683, 47684 
Кузнєцов Олександр Олександрович 48870 
Кузьмак Ірина Петрівна 48568, 48569 
Кузьменко Василь Васильович 47190 
Кузьменко Олег Ігорович 47981 
Кузьменко Ольга Миколаївна 47571 
Кузьменко Юрій Ігорович 47852 
Кузьмін Володимир Веніамінович 48099 
Кузьмін Ігор Іванович 48914 
Кузьмінська Олена Геронтіївна 47703, 48382 
Кузьмінський Юрій Анатолійович 47937 
Кулєшова Дар'я Костянтинівна 48866 
Кулик Микола Сергійович 48916 
Кулікова Лілія Борисівна 48622 
Куліцька Марія Іванівна 48568, 48569 
Куліш Володимир Володимирович 47821 
Куліш Олена Андріївна 48573 
Кулькова Оксана Вікторівна 48110 
Кундукова Аліна Львівна (Arsi Bliss) 47500, 47501, 47502, 47503 
Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця) 47443, 48501 
Куракса Милана Олександрівна 47625 
Курган Дмитро Миколайович 48583, 48584, 48585 
Курилюк Сергій Іванович 48431, 48432, 48434 
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Курінна Тетяна Миколаївна 47596, 47611 
Курмаєв Петро Юрійович 48029, 48030 
Курносова Анжела Валеріївна 47947 
Курса Павло Миколайович 47767, 47768 
Кустов Віктор Федорович 47467 
Кутрань Катерина Вікторівна 48573 
Кухаренко Олег Геннадійович 48831 
Кухаренко Сергій Вікторович 47516 
Кухарчик Валентина Георгіївна 47946 
Кухтик Віктор Володимирович 47640, 48070 
Куц Андрій Володимирович 47850 
Кучеренко Іванна Володимирівна (Richmond Child) 47779 
Кучеров Дмитро Павлович 48915 
Кучерявенко Ігор В'ячеславович 48873 
Кучерявий Євген Іванович 47718 
Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна 48094 
Кушин Юлія Миколаївна 48441 
Кушнарьов Олександр Павлович 47962, 47963 
Кушнарьов Сергій Володимирович 47262 
Кушнір Владислав Олегович 48679, 48680, 48681 
Кшиштоф Облуй (Krzysztof Obloj) 48731 
Кьося Віра Вікторівна 48022, 48023 
Кюрчева Людмила Миколаївна 47995 
Лабунський Дмитро Сергійович 48856 
Лабунський Сергій Васильович 48856 
Лавренчук Ольга Василівна 48474 
Лаврова Юлія Володимирівна 48633 
Лад (псевдонім) 48201 
Лад Купава (псевдонім) 48669 
Ладигіна Людмила Володимирівна 48199 
Лазаревська Юлія Леонідівна 47653 
Лазарєв Віктор Іванович 48692 
Лазарєв Іван Вікторович 48692 
Лазарєва Євгенія В'ячеславівна 47947 
Лазурік Валентин Тимофійович 48520 
Лакида Петро Іванович 48867 
Лакуста Олександр Ярославович 47202 
Ламонова Оксана Василівна 47664, 48392 
Ландер Майя Анатоліївна 47999, 48000, 48001 
Ланова Яна Ігорівна (Єва Бушмина) 48693 
Лапін Володимир Павлович 48482 
Лаптєва Наталія Сергіївна 48068 
Ларькін Сергій Олександрович (Ларсон, Larson) 47494 
Ласінська Маріанна Юріївна 48852 
Латін Сергій Петрович 47519 
Лебеда Галина Борисівна 47378 
Лебеда Тетяна Борисівна 47378 
Лебедєв Дмитро Вікторович 47706, 48373 
Лебедєв Олександр Сергійович 47217 
Лебедєв Федір Геннадійович 48475, 48476 
Лебедєва Оксана Миколаївна 48771 
Лебедєва Тетяна Володимирівна 48475, 48476 
Лебедь Регіна Клеменсівна 48017, 48375 
Лебедь Сергій Олександрович 48831 
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Левандовський Всеволод Всеволодович 47115, 47116, 47118, 48025 
Левицький Володимир Григорович 48223 
Левін Кирило Петрович 47554, 48264 
Левіт Віктор Володимирович 47553 
Левчановський Володимир Миколайович 47456 
Левченко Ірина Леонідівна 47786 
Левченко Лариса Олексіївна 47133, 47134 
Легка Юлія Сергіївна 48558 
Легкоконець Ольга Валеріївна 47879, 47881 
Лекса Цеб (псевдонім) 47599 
Лелеко Роман Олександрович 47308 
Лелюк Оксана Василівна  48654 
Ленг Тетяна Миколаївна 47521 
Леньга Олег Володимирович 47074, 48454 
Леонов Олег Юрійович 47294 
Лепеха Таїсія Василівна 47442 
Лепський Максим Анатолійович 47581 
Лещак Олександр Миколайович 48432 
Лещук Роман Миколайович 47663, 48396 
Лєйн Сергій Едгарович 48563 
Лєна Шторм (псевдонім) 47691, 47692, 47693 
Лєонов Валерій Євгенович 48622 
Лєх Тетяна Анатоліївна 48573 
Лижичко Руслана Степанівна (Руслана) 48282 
Лиманська Ольга Юріївна 48275 
Лиманський Олександр Петрович 48275 
Лимаренко Володимир Іванович 47030 
Линець Михайло Михайлович 48909 
Линник Олеся Сергіївна 47731 
Линник Сергій Олександрович 48286 
Линьова Ірина Олексіївна 47352 
Липинська Олена Андріївна 47946 
Лисенко Володимир Сергійович 47969 
Лисенко Євгенія Володимирівна 47886, 47887 
Лисенко Ольга Олександрівна 48428 
Лисенко Сергій Олегович 47655 
Лисенко Тетяна Іванівна 47667, 48395 
Лисовська Оксана Ігорівна 48586 
Лисоченко Сергій Васильович 48649, 48650, 48651, 48831, 48832 
Литвин Петро Мар'янович 47969 
Литвиненко Володимир Григорійович 48277 
Литвиненко Наталія Володимирівна 47291 
Литвинова Ольга Несторівна 48114, 48115, 48133, 48134, 48135, 48136, 48137, 

48138, 48154, 48155, 48156, 48157, 48158, 48179 
Литвинюк Ольга Іванівна 48257, 48258, 48259 
Литвишко Лілія Олександрівна 47632 
Литвяк Михайло Євгенович 47967, 48624 
Лідія Подолян (псевдонім) 49043 
Лієвська Анжеліна Іванівна 48410 
Лінніченко Олена Ростиславівна 48183 
Лісін Денис Олександрович 47194 
Ліснічук Андрій Олександрович 47448 
Лісовий Микола Вікторович 48110 
Лісовик Антон Леонідович 48836 
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Літвінова Яна Володимирівна 47787, 47788, 47789, 47790 
Ліцоєва Наталія Володимирівна 48183 
Ліченко Олександр Вікторович 47976 
Лішинський Дмитро Михайлович 47273 
Ліщинська Людмила Броніславівна 47573, 47575 
Ліщитович Леонід Іванович 47820 
Лобза Алла В’ячеславівна 47906 
Лобов Ілля Миколаєвич 48901, 48902, 48903 
Лобова Ольга Володимирівна 47801 
Лобода Наталія Степанівна 47858, 47859 
Логвиненко Олена Іванівна 47262 
Логвін Петро Андрійович 47539, 47803, 48849 
Лозинський Владлен Олегович 47437 
Лозинський Олег Євгенійович 47437 
Лозинський Юрій Сильвестрович 48619 
Лозова Олена Тиборівна 47159 
Лозова Ольга Миколаївна 47373 
Локшин Михайло Маркович 47969 
Ломачинський Олег Дмитрович 47256 
Ломейко Володимир Григорович 47783 
Ломонос Андрій Іванович 47651 
Лопатін Олександр Васильович 48010 
Лосинська Сіяна Мурадівна 47750 
Лосинський Ігор Григорович 47751 
Лотоха Людмила Михайлівна 48316, 48317, 48318, 48458, 48459, 48460, 48461, 

48773 
Лотоцька Олена Володимирівна 48311 
Лук’яненко Андрій Станіславович 47752, 47753 
Лукашевич Артем Олегович 47756 
Лукащук Василь Васильович 47947 
Лукін Віктор Веніамінович 47384, 47385 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович 48453 
Лук'яненко Любов Іванівна 47937, 47939 
Лук'янчук Євген Іванович 47174 
Лупанова Софія Олександрівна 47080 
Луспеник Дмитро Дмитрович 48760 
Луценко Михайло Дмитрович 48789 
Луців Ольга Романівна 47856 
Луцький Василь Ярославович 48434 
Луцюк Микола Віталійович 48449 
Лучик (псевдонім) 47253 
Лушніченко Володимир Миколайович 48210, 48211, 48212 
Любарець Максим Сергійович 47880 
Любарець Світлана Федорівна 48006 
Любаров Юрій Йосипович 48244 
Любецький Віталій Йосипович 48239 
Любімова Поліна Олександрівна 47822 
Люлька Євген Васильович 47036 
Лютий Юрій Михайлович 47906 
Ляпа Микола Миколайович 47519 
М.Ю. Міаніє (псевдонім) 48979, 48980, 48981 
М.Ю.Міаніє (псевдонім) 48974, 48975, 48976, 48977 
Маєвський Костянтин Олександрович 47056 
Мазниченко Юрій Олександрович 48557 
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Мазулін Георгій Владиленович 48849 
Мазулін Олександр Владиленович 47803, 48849 
Мазур Ірина Володимирівна 48468, 48469, 48470 
Мазур Людмила Петрівна 47082, 47863, 48571 
Мазур Наталія Петрівна 47348 
Маїк Володимир Зіновійович 47987 
Майданюк Володимир Павлович 48948, 48949, 48950, 48958 
Майданюк Іван Вікторович 48088 
Майорнікова Яна Юріївна 48412, 48413 
Майраслов Олег Іванович 47975 
Макаллістер Вікторія Віталіївна 47595 
Макаришева Олена Леонідівна 48877 
Макарчук Ігор Іванович 47066 
Македонська Любов Олександрівна 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47223, 47224, 

47225, 47226, 47227, 47228, 47229, 47230, 47231, 
47232, 47233, 47234, 47235, 48063, 48071, 48117 

Маковецька Ольга Олександрівна (Андромеда Мі-Ра) 48912 
Маковій Віра Іванівна 47285 
Макогончук Василь Сергійович 48454 
Макс Ридли Кроу (псевдонім) 48420, 48421, 48422, 48423, 48424, 48425 
Максименко Віталій Володимирович 47202 
Максименко Інна Валентинівна 47568 
Максименко Олена Василівна 48094 
Максименко Олена Олександрівна 47160 
Максимов Сергій Олексійович 47823 
Максимович Ольга Михайлівна 48498 
Макуха Надія Андріївна 48782 
Макуха Ольга Володимирівна 48782 
Макухін Геннадій Феліксович 47804, 48108 
Малашенко Євген Вадимович 48180 
Малежик Петро Михайлович 47119 
Малигіна Валентина Дмитрівна 48077 
Малишкін Дмитро Ігоревич 48714 
Малієнко Юлія Борисівна 47702, 48381 
Малік Олександр Іванович 47159 
Малік Олександр Олександрович 47159 
Маліков Геннадій Георгійович 47088 
Маліков Микола Васильович 48518 
Малко Олександр Вікторович 48252 
Малошик Сергій Сергійович 48504 
Мальцев Вадим Олександрович 48617 
Мальцев Олександр Вадимович 48617 
Мальцева Ангеліна Вадимівна 48617 
Мальчикова Дар'я Сергіївна 48954, 48955, 48956 
Мамницький Валерій Юрійович 48760 
Мамчур Дмитро Григорович 47647, 47648, 47649 
Мантула Вадим Дмитрович 47478, 48277 
Манулік В'ячеслав Сергійович 47031 
Манько Іван Володимирович 48065 
Мар’єнко Лідія Борисівна 48260 
Мараховський Андрій Андрійович 47971, 47972, 47973, 48970 
Мариніч Євген Анатолійович 47060, 48164, 48165 
Маркелова Надія Анатоліївна 48794 
Маркіна-Гурджи Марія Геннадіївна 48186, 48187 
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Мартиненко Олена Василівна 48270 
Мартиненко Світлана Миколаївна 47310, 47350 
Мартинов Максим Вадимович 47748 
Мартинюк Володимир Валерійович  48674 
Маруненко Ірина Михайлівна 47372 
Марунич Іван Володимирович 47075 
Марущенко Олександр Володимирович 48496 
Марченко Ілля Олександрович 47197 
Марченко Наталія Іванівна 48963 
Марченко Олена Іванівна (Лена Август) 47197 
Маслов Денис В'ячеславович 47056 
Масловський Сергій Миколайович 49012, 49013 
Маслюк Андрій Анатолійович 48354 
Масол Людмила Михайлівна 47710, 47711, 47713, 48368, 48370, 48371 
Матвєєв Євгеній Едуардович 47032 
Матвєєв Олександр Васильович 48864 
Матвієвський Микола Олександрович 48210, 48211, 48212, 48213, 48214, 48215, 48216, 

48217 
Матвієвський Олександр Миколайович 48210, 48211, 48212, 48213, 48214, 48215, 48216, 

48217 
Матвієнко Олена Олександрівна 48825 
Матвієнко Сергій Анатолійович 48727 
Матвієнко Сергій Андрійович 47891, 48345 
Матвієнко Тетяна Володимирівна 47913, 47919, 47935 
Матевушева Людмила Михайлівна 48206 
Матейчик Василь Петрович 48063 
Матушевська Леся Олександрівна 48228 
Матьоха Володимир Васильович 48623 
Матяш Тетяна Віталіївна 48399 
Махиня Роман Анатолійович 47799 
Мацапура Валентина Іванівна 48185 
Мачача Тетяна Святославівна 47707, 48367 
Машкова Ольга Вікторівна 48952 
Машовець Марина Анатоліївна 47358 
Мащенко Павло Миколайович 48290 
Медведев Віктор Степанович 47837 
Медведєва Юлія Сергіївна 47860 
Медвєдєв Олександр Олексійович 49016 
Медвідь Ірина Ігорівна 48082, 48083 
Межаков Ігор Альбертович 47271 
Меліхова Ольга Олексіївна 47880 
Мелконян Армен Мгерович 48705 
Мельник  Василь Гаврилович 48830 
Мельник Віктор Миколайович 48809 
Мельник Діана Валеріївна 48674 
Мельник Максим (псевдонім) 48652 
Мельник Наталія Іванівна 47357 
Мельник Олександр Григорович 47454 
Мельник Олена Олегівна 47852 
Мельников Олександр Леонідович 47828 
Мельничук Борис Вікторович 47023 
Мельничук Ігор Олександрович 48589 
Мельничук Ірина Миколаївна 48308, 48312, 48313 
Мельничук Юрій Ігорович 47091 
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Меметов Айдер 47551 
Меметов Іскандер Айдерович 47551 
Менушенков Алексей Алексеевич 49000, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006 
Менцак Андрій Васильович 47040, 47041, 47042, 47043, 47044, 47052, 47053, 

47171, 47240, 47266, 47267, 47537 
Мерецький Віктор Миколайович 48141, 48142, 48143 
Мерзлікін Вадим Володимирович 47610 
Мерзляк Аркадій Григорович 48169, 48397 
Метелиця Володимир Михайлович 47023 
Микитенко Вікторія Володимирівна 48966 
Микитюк Олег Ігорович 48891 
Миргородський Артем Валерійович 48251 
Миргородський Валерій Миколайович 48251 
Миргородцев (псевдонім) 48803 
Мирзаханов Нуркен 48961 
Мирзаханова Маржан Нуркеновна 48961 
Мироненко Євгеній Миколайович 47912 
Мироненко Юлія Валентинівна 48024 
Миропольська Яніна Олександрівна 47689, 47690 
Мисула Юрій Ігорович 48149, 48150 
Митник Олександр Якович 47342 
Михаил Шадрин (псевдонім) 48708 
Михайленко Владислав Сергійович 48744 
Михайленко Петро Васильович (Штрих) 48627 
Михайлов Олексій Олексійович 47624 
Михайлович Ярослав Миколайович 47985, 47994 
Михайловський Віталій Миколайович 47316 
Михальов Олександр Ілліч 47440 
Михальська Тетяна Олександрівна 48399 
Михальчук Юлія Леонідівна 48819, 48820, 48945, 48946 
Мицкан Богдан Михайлович 48434 
Мікула Надія Анатоліївна 47032 
Мілашенко Віталій Михайлович 48573 
Мілов Олександр Сергійович 47896 
Мільцов Володимир Євгенійович 47957 
Міляєва Валерія Робертівна 47367 
Мінаєва Олена Вікторівна 48771 
Мінаков Віталій Михайлович 47946 
Мірковець Дмитро Михайлович 47515 
Мірошниченко Максим Олександрович 48181 
Містрюкова Леся Миколаївна 48033 
Міхайленко Світлана Володимирівна 47947 
Міхайлов Олексій Вікторович 47208, 47209 
Міхеєв В'ячеслав Яковлевич 47783 
Міхєєв Іван Андрійович 48957 
Мішин Андрій Олександрович 48412, 48413 
Міщенко Лариса Володимирівна 47045 
Міщенко Олександра Сергіївна 47752, 47753 
Мовчан Тетяна Леонідівна 48183 
Могила Василій Васильович 47823 
Мозговий Володимир Васильович 48068 
Мойсеєва Олена Євгенівна 48556 
Мокрик Олександра Миколаївна 48701, 48702 
Мокшина Олена Валеріївна 47504, 47798 
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Моліна Олена Валентинівна 47948 
Молодиченко Валентин Вікторович 48635, 48636 
Мораведж Сейєд Мілад 48088, 48089 
Морзе Наталія Вікторівна 47703, 48382 
Мороз Василь Максимович 48788 
Мороз Ольга Олександрівна 47571 
Мороз Станіслав Олександрович 48475 
Мороз Тетяна Володимирівна 47906 
Морозов Володимир Васильович 48781 
Морозов Дмитро Ігорович 48576, 48577 
Морозов Сергій Маратович 47499 
Морфунцов Володимир Володимирович 48183 
Москвиченко Ірина Михайлівна 47946 
Москвіна Світлана Михайлівна 47127, 47128 
Москвяк Наталія Володимирівна 48766 
Мостова Оксана Григорівна 47518, 48900 
Мохнатий Олексій Володимирович 47835 
Мохорук Віта Іванівна 47168 
Моцик Микола Петрович 48763 
Мощенок Василь Іванович 48174 
Мринський Іван Миколайович 48781 
Мудра Алла Євгенівна 48139 
Мудра Вероніка Валеріївна 48293, 48294, 48295, 48296, 48297 
Мужичук Олексій Володимирович 47829 
Музика Катерина Олександрівна 47255, 48329, 48539, 48540, 48746 
Музичко Людмила Володимирівна 47499 
Музичук Ігор Іванович 47463 
Мусієнко Володимир Володимирович 47624 
Мусоєв Сафол Мирахмадович 47191 
Мухін Євген Петрович 49014 
Мучак Альона Миколаївна (Альона Карат) 48745 
Навроцький Денис Олександрович 48523 
Нагар Андрій Федорович 48407 
Нагорний Євген Васильович 47195 
Надашкевич Віталій Олегович 48731 
Назаренко Сергій Юрійович 48463 
Назаров Олексій Миколайович 47969 
Назарова Тамара Максимівна 47969 
Найдьонов Іван Михайлович 47182, 47183, 47184, 47185, 47186 
Найдьонов Михайло Іванович 47182, 47183, 47184, 47185, 47186 
Найдьонова Любов Антонівна 47182, 47183, 47184, 47185 
Найдьонова Любов Михайлівна 47182, 47183, 47184 
Наконечний Ярослав Борисович 48253 
Налисько Микола Миколайович 47385 
Наталья Леберг (псевдонім) 48940 
Науменко Ігор Вікторович 48873 
Наумець Микола Валентинович 48709 
Наумова Надія Григорівна 48792 
Небога Тетяна Василівна 47947 
Невілько Олексій Григорович 47146, 47147 
Негреба Тетяна Валер'янівна 47786 
Негретов Василь Анатолійович 47161 
Недбай В'ячеслав Вікторович 48795, 48796, 48797, 48798, 48799, 48800, 48801 
Недопьокін Федір Вікторович 47898 
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Нежиборець Володимир Іванович 48596 
Нежлукченко Тетяна Іванівна 48781 
Неклеса Олена Валеріївна 47159 
Неня Віктор Григорович 47306 
Несвіт Алла Миколаївна 47673, 48386 
Несіна-Інькова Алевтина Валентинівна 48218, 48219, 48220, 48221, 48222 
Несмашний Максим Сергійович 48935 
Нестеренко Олексій Григорович 47272 
Несторович Ярослав Михайлович 47901 
Нестругіна Людмила Митрофанівна 49031 
Нечепоренко Наталія Іванівна 47570 
Нечипор Наталія Миронівна 47159 
Нечипорук Богдан Олександрович 47092 
Нечипорук Олена Олександрівна 47092 
Нечипорук Олена Петрівна 48709 
Никитенко Сергій Костянтинович 47486 
Никитюк Світлана Олексіївна 47199, 47200 
Никифоров Анатолій Євгенович 48096, 48097, 48098 
Никоненко Олена Миколаївна 48802 
Нирков В'ячеслав Миколайович (Нырков Вячеслав 
Николаевич) 

48549 

Ничик Наталя Анатоліївна 47869, 47870 
Нікітін Павло Володимирович 47482, 47483 
Нікіфорова Лілія Олександрівна 47738 
Ніколаєв Юрій Анатолійович 47781 
Ніколаєвська Олена Вікторівна 47094, 47428 
Ніколенко Володимир Васильович 48057 
Ніколенко Ольга Миколаївна 48189 
Нікора Анна Олександрівна 48415 
Нікулін Сергій Георгійович 47946 
Нікульнікова Галина Іванівна 48758 
Ніфонтов Валерій Олександрович 48973 
Новак Валерій Миколайович 48274 
Новак Дмитро Анатолійович 48871 
Новак Юлія Миколаївна 48274 
Новіков Микола Миколайович 47997 
Новікова Катерина Юріївна 47715 
Новікова Тетяна Юріївна 48564 
Новоженець Іван Ярославович 47091 
Новосад Олеся Євгеніївна 48887 
Новоселецький Ігор Миколайович 47771, 47772, 47773, 47774 
Ножечкіна Олена Сергіївна 48245, 48246 
Нор Петро Іванович 48315 
Носкова Олександра Олександрівна 47973 
Носов Олег Вікторович 48589 
Носова Наталія Іванівна 47947 
Носоченко Олег Васильович 48344 
Нудьга Юрій Петрович 48935 
Нурахметов Каміль-Калкен Тасболатович (Каміль 
Нурахметов) 

48833 

Обідник Микола Дем'янович 48718, 48719, 48720 
Обруч Ігор Володимирович 47829 
Овсяник Віктор Іванович 48808 
Овчінніков Володимир Олександрович 48871 
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Огірко Ольга Ігорівна 48276 
Огнев’юк Віктор Олександрович 47571 
Огнівчук Леся Миколаївна 47348 
Одинець Максим Володимирович 48553 
Озеранський Володимир Сергійович 47949 
Озеров Костянтин Іванович 48606, 48607 
Озоліна Вікторія Володимирівна (Ozolina) 48593 
Окопний Руслан Петрович 47306 
Оксютенко Олена Іванівна 48330, 48331 
Окунь Антон Олександрович 47890 
Олаф Кёзу / Olaf Kozu  (псевдонім) 47812 
Олександр Андрусик, Валентина Куліченко 
(псевдонім) 

48493 

Олександр Ройко (псевдонім) 47289 
Олексієнко Олексій Володимирович 47203 
Олексій-Нестор НАУМЕНКО (псевдонім) 48521 
Олесов Єгор Олексійович 48638 
Олійник Аліна Валентинівна 48667, 48668, 48754 
Олійник Аліна Валентинівна (Oliynyk Alina) 48670 
Олійник Дмитро Олександрович 48510 
Олійник Лариса Павлівна 48972 
Олійник Людмила Леонідівна 47880 
Олійник Оксана Віталіївна 48887 
Омельчук Олена Володимирівна 47067 
Омелян-Скирта Надія Григорівна 48467 
Онисько Ігор Богданович 48280 
Онищенко Артур Миколайович 48068 
Онищенко Олег Миколайович 47624 
Оністрат Олександр Анатолійович 48316, 48317, 48318, 48458, 48459, 48460, 48461, 

48773 
Онойко Світлана Віталіївна (Помогайбо) 48774 
Онуфрієв Олександр Леонідович 47428 
Опанчук Богдан Олександрович 47946 
Опотяк Юрій Володимирович 47987 
Опришко Руслан Юрійович 48804, 48827 
Орехов Олександр Олександрович 47031 
Орехова Анастасія Олександрівна 47031 
Орєхов Олександр Олександрович 47056 
Орлов Олег Олександрович 47968 
Орлов Юрій Юрійович 48557 
Орлова Віра Дмитрівна 47968 
Орлова Ольга Василівна 48189 
Орлюк Олена Павлівна 48596 
Оробченко Наталія Андріївна 48792 
Осадчий Анатолій Петрович 49034 
Осадчий Олександр Семенович 47212 
Осипов Володимир Миколайович 47948 
Остапенко Андрій Олексійович 48849 
Остапенко Галина Олександрівна 48116 
Островська Світлана Михайлівна 47237 
Охмакевич Валерій Миколайович 47957 
Охота Галина Іванівна 47816 
Охріменко Іван Миколайович 48556 
Охріменко Станіслав Сергійович 48253 
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Очкань Анжела Олександрівна (Анжела Закорська) 48410 
Павел Счастье (псевдонім) 47024 
Павич Ніна Миколаївна 48194, 48366 
Павленко Володимир Борисович 48449 
Павленко Ігор Іванович 47880 
Павленко Ігор Олексійович 48919 
Павленко Ірина Анатоліївна 47938 
Павленко Сергій Володимирович 48559 
Павленко Стелла Василівна 47860 
Павлишин Галина Андріївна 47199, 47200 
Павлишин Микола Михайлович 47156 
Павлишин Олег Володимирович 48094 
Павлова Ольга Сергіївна 47947 
Павлова Світлана Вадимівна 47426, 47427 
Павлюк Володимир Володимирович 47217 
Павлюк Всеволод Михайлович 47462 
Павлюк Дмитро Олександрович 47217 
Павх Степанія Петрівна 47707, 48367 
Падалка Олена Іванівна 47294 
Падучак Богдан Михайлович 48596 
Палагейченко Олена Василівна 47273 
Паламар Михайло Іванович 47062 
Паламар Ярослав Михайлович 47062 
Паламарчук Євген Анатолійович 47861, 47862 
Паламарчук Лариса Борисівна 47321 
Палій Олександр Анатолійович 48191 
Палій Олександр Вікторович 48180, 48967 
Палій Ольга Анатоліївна 48263, 48721 
Палій Степан Васильович 48263, 48721 
Пампура Ігор Іванович 47262 
Панайотов Костянтин Костянтинович 47509, 47510 
Панасенко Олександр Іванович 47086 
Панасюк Олег Терентійович 48009 
Панченко Алла Гнатівна 47352 
Панченко Любов Олександрівна 48330 
Панченко Христина Валеріївна 47647 
Панчук Оксана Вікторівна 47970 
Панюхно Олексій Андрійович 48935 
Паращук Світлана Валеріївна 48819, 48820, 48945, 48946 
Парфенов Ігор Вікторович 49017 
Пархоменко Анна Олексіївна 48874 
Пархоменко Володимир Дмитрович 48875, 48876 
Пархоменко Олександр Олександрович 48828 
Пархоменко Олексій Володимирович 48874, 48876 
Пархоменко Роман Олександрович 48953 
Пасат Олександра Олександрівна 48168 
Паскаль Олександр Олександрович 47807 
Пастернак Микола Олександрович 48743 
Пастернак Олена Іванівна 47032 
Пасько Владлена Віталіївна 48207 
Пасько Ігор Володимирович 48870 
Пасько Олег Юрійович 48554, 48555 
Пахомова Тетяна Геннадіївна 47546 
Пацаловський Роман Володимирович 47036 
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Пашинний Олександр Іванович 48565 
Пезенцалі Ганна Олександрівна 48641 
Пелех Федір Анатолійович 48324 
Пендак Наталія Володимирівна 48399 
Пендищук Юрій Іванович (Красін) 47694 
Пепешин Олег Вадимович 47940, 47944 
Перевєдєнцев Володимир Валерійович 47576 
Перевозніков Сергій Іванович 47949 
Перевозчиков Віктор Іванович 47317, 47319 
Передерій Віктор Івановіч 47806, 47810, 48653 
Перекупка Віталій Валентинович 47202 
Перепелиця Анна Василівна 47655 
Перепелиця Павло Євгенович 48205 
Пересипкіна Тетяна Валентинівна 47570 
Перцева Тетяна Олексіївна 47165 
Петрашик Юрій Миколайович 48111, 48112, 48113, 48574 
Петренко Людмила Анатоліївна 47938 
Петренко Максим Миколайович (Max Petroff) 48172, 48173 
Петренко Максим Миколайович (Max Pietroff) 48741 
Петренко Наталія Володимирівна 47046, 47047, 47096, 47097, 47098, 47099 
Петренко Сергій Анатолійович 48596 
Петренко Тетяна Василівна 47851 
Петренкова Віра Павлівна 48480 
Петрик Вікторія Сергіївна 47626 
Петров Андрій Вікторович 48695 
Петрова Ірина Леонідівна 47936 
Петрова Тетяна Вікторівна 48808 
Петропавловський Олександр Юрійович 47974 
Петрук Максим Григорович 48921 
Петрунько Ольга Володимирівна 47353 
Петрученко Євгенія Леонідівна 48887 
Петюх Василь Миколайович 47936 
Пилип Мар'яна Миколаївна 48013 
Пилипенко Юрій Володимирович 48781 
Пилипишин Олег Іванович 48144, 48145, 48146, 48147 
Пилипів Ігор Васильович 48496 
Пилипчак Ілона Вікторівна 48251 
Пилипчук Оксана Дмитрівна 47686, 47842, 47843, 47844, 47845, 47846, 47847, 

47848, 47849 
Пилипюк Іванна Володимирівна 48704 
Пиліп'юк Віктор Вікторович 47858 
Пиркін Юрій Олександрович 48765 
Пислиця Ігор Сергійович 47858 
Письменний Євген Олександрович 48743 
Півень Олег Олександрович 47715 
Піддубна Діна Ігорівна 48879 
Підлужний Дмитро Васильович 48548 
Підручна Світлана Романівна 48568 
Підько Євгеній Вікторович 48200 
Пікульов Дмитро Миколайович 47297 
Піркова Ганна Василівна 48199 
Пісарєв Анатолій Аркадійович 47488 
Пітин Мар'ян Петрович 48823 
Піхалова Вікторія Едуардівна 48691 
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Пічкур Юрій Євгенович 47507 
Пічкур Юрій Євгенович (ГУРТ СЕНС) 47436 
Плаксієнко Денис Володимирович (Платон Богуль-
ський) 

48698 

Плаксюк Олексій Юрійович 48055 
Побочний Євгеній Анатолійович 48935 
Поволоцька Ірина Валеріївна 47560 
Погорілий Віктор Васильович 47155 
Подгурський Вячеслав Іванович 48167 
Подколзін Ігор Вікторович 48918 
Подоляка Олег Борисович 48207 
Познанська Інна Володимирівна 47946 
Покорницька Олена Олександрівна 47922, 47923, 47924, 47925, 47926, 47927 
Покотілов Анатолій Антонович (Антон Рыбаков) 48349 
Полежаєв Вадим Борисович 48553 
Полениця Петро Володимирович 48869, 48873 
Полєхіна Вікторія Миколаївна 49031 
Полив'яний Дмитро Григорович 48553 
Полійчук Костянтин Олександрович 48588 
Полічковський Олександр Віталійович 48513 
Поліщук Володимир Олександрович 47468 
Поліщук Всеволод Володимирович 48024 
Поліщук Олег Петрович 48227 
Поліщук Ярослав Олексійович 47354 
Полоз Григорій Миколайович 48590, 48591, 48592 
Полонський Віталій Борисович 48169, 48397 
Полончук Павло Юрійович 47564 
Полупан Олександр Миколайович 48351 
Полякова Марія Олександрівна 48107 
Полякова Тетяна Михайлівна 47666 
Поляковський Володимир Залманович 49034 
Полянський Тимур В’ячеславович 47368 
Помазан Денис Юрійович 47895, 47899 
Пометун Олена Іванівна 47702, 48381 
Пономаренко Володимир Степанович 48192 
Пономаренко Римма Олександрівна 48589 
Попа Марія Костянтинівна 48016 
Поперечний Павло Григорович 48450, 48451 
Попіль Ірина Георгіївна (Ірина Сон) 48400, 48401 
Попков Єгор Володимирович 48554, 48555 
Попов Віктор Миколайович 48321 
Попов Денис Едуардович 47158 
Попов Максим Володимирович 48343 
Попова Олена Едуардівна 48056 
Попович Олександр Ілліч 48587 
Попченко Юрій Леонідович 47627 
Посилкіна Ольга Вікторівна 48436, 48717 
Потапенко Альона Володимирівна 47195 
Потапенко Наталія Юрівна 47463 
Потапов Валентин Олександрович 47260 
Потапова Алла Вячеславівна 47477, 48411 
Потапова Алла Вячеславівна (Ігор Незваний, Вол-
жанка) 

47800 

Похмьолкіна Світлана Олександрівна 47258, 47259 
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Починок Микола Терентійович 47953 
Почтарьов Євген Олександрович 48928, 48929, 48930, 48931 
Почтовий Максим Миколайович 47965, 47970 
Правдивцев Павло Анатолійович 48573 
Присталов Ігор Костянтинович 47541 
Прихненко Сергій Анатолійович (Крищенко) 47697 
Приходько Юлія Олексіївна 47311 
Проданова Лариса Василівна 48573 
Продивус Володимир Степанович 48256 
Прокопенко Анастасія Пилипівна 48792 
Прокопчук Марія Миколаївна 47660 
Прокудін Георгій Семенович 48530, 48531, 48532 
Пролигін Дмитро Олександрович 48752 
Проніна Ліана Вадимівна 48915 
Пронкіна Лора Іллівна 48573 
Просвірова Ольга Вікторівна 47808 
Просніцький Володимир Григорович 47900 
Проценко Олег Борисович 48843 
Проценко Тарас Олександрович 47262 
Процеров Олександр Сергійович 47552 
Прядко Дмитро Іванович 48921 
Пряхін Олег Романович 47258, 47259 
Птиця Геннадій Григорович 49010 
Пудова Тетяна Юріївна 47625 
Пуйко Тетяна Валеріївна 48557 
Пулька Чеслав Вікторович 47745, 48612 
Пуселік Роберт Франклін 48994, 48995, 48996, 48997, 48998, 48999 
Пуселік Роберт Франклін (PCG) 48582 
Путра Артем Дмитрович 47081 
Пятенко Денис Анатолійович 47906 
Равлів Юлія Андріївна 48140 
Равський Семен Леонідович 48289 
Раджабов Олексій Сергійович 48464 
Радченко Галина Олегівна 47825 
Радченко Петро Іванович 48760 
Размєтаєв Сергій Володимирович 48761 
Разнатовська Олена Миколаївна 47484 
Райківський Ігор Ярославович 48496 
Ракша Тетяна Олександрівна 47749 
Растьогін Михайло Юрійович 48132 
Рахманбердієв Руслан Шамшидінович 48589 
Ревегук Віктор Якович 48383 
Ревуцький Сергій Федорович 48596 
Рега Надія Іванівна 48152, 48570 
Редіна Євгенія Валентинівна 47946 
Редько Валерій Григорович 47668, 47669, 48389, 48390 
Редько Лариса Анатоліївна 48877 
Редько Сергій Іванович 47346 
Резніченко Микола Іванович 48102 
Ретін Микола Павлович (Ратов, Dejav) 48488 
Рехтета Любов Олександрівна 48684 
Рибаков Іван Володимирович 48757 
Рибін Роман Вадимович 48465 
Рибніков Олександр Михайлович 47369 
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Ривкінд Йосиф Якович 47667, 48395 
Ріпний Анатолій Вікторович 48935 
Роговий Юрій Феодосійович 48208 
Рогозинська Наталя Сергіївна 48640 
Родькін Дмитро Йосипович 47645 
Роєнко Світлана Олександрівна 49024 
Рожнов Олег Вікторович 48760 
Розанов Павло Сергійович 48406 
Рокицький Максим Олександрович 47118 
Романенко Світлана Степанівна 47650 
Романкевич Віталій Олексійович 48088, 48089 
Романов Володимир Олександрович 48656 
Романов Олександр Юрійович 47650 
Романова Юліана Вікторівна 48656 
Романчук Жанна Василівна (Лілія Вєтрова) 47793 
Романюк Денис Сергійович 47780 
Романюк Надія Олександрівна 47648 
Романюк Олександр Никифорович 48720 
Романюк Сергій Володимирович 48200 
Ромащенко Михайло Іванович 48399 
Ромащенко Оксана Василівна 48561 
Ростоцький Максим Юрійович 47390, 47391, 47392, 47393, 47394, 47395, 47396, 

47397, 47398, 47399, 47400, 47401, 47402, 47403, 
47404, 47405, 47406, 47407, 47408, 47409, 47410, 
47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47416, 47417, 
47418, 47419, 47420 

Рубашевська Олена Олегівна 48887 
Рубцов Анатолій Львович 47181 
Рубцов Всеволод Сергійович 48527 
Руденко Сергій Сергійович 47198, 47469 
Рудківський Олег Михайлович 47791 
Рудченко Ірина Іванівна 48596 
Рудюк Олексій Сергійович 47837 
Рудяков Олександр Миколайович 48186, 48187 
Рукін Олексій Васильович 48767 
Русавський Андрій Вадимович 47969 
Русецький Ігор Геннадійович 47275 
Рутц Станіслав Вікторович 48935 
Рябініна Тетяна В'ячеславівна 48935 
Рябічев Віктор Дронович 47487 
Рябцева Наталія Костянтинівна 48481, 48484, 48485, 48625, 48626, 48631 
Рябчун Віктор Кузьмич 47294 
Рядно Олександр Андрійович 47903 
Саваневич Вадим Євгенович 47290 
Савенков Сергій Володимирович 48935 
Савлук Віталій Євгенович 48583, 48584, 48585 
Савонічева Світлана Віталіївна (Світлана Дорошен-
ко) 

47376 

Савченко Андрій Володимирович 47516 
Савченко Анжеліка Анатоліївна 47523 
Савченко Василь Антонович 47038 
Савченко Іван Володимирович 47487 
Савченко Костянтин Борисович 48743 
Савченко Людмила Петрівна 48184 
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Савченко Наталія Володимирівна (PLATA) 48283 
Савчук Олег Леонідович 48637 
Савчук Тамара Олександрівна 47574 
Савчук Юлія Володимирівна 48887 
Садченко Олександр Олексійович 48557 
Сазонов Дмитро Юрійович 48837 
Сазонов Едуард Миколайович 48159 
Сай Валерій Миколайович 48871 
Сакалюк Антон Васильович 47574 
Сакара Наталія Юріївна 48760 
Сакевич Віктор Юрійович 47135 
Саломатін Максим Михайлович 47092 
Самойлов Дмитро Вячеславович 48967 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 47661 
Самонова Олена Ігорівна 47666 
Самощенко Павло Володимирович 48509 
Самсоненко Сергій Григорович 47723 
Саник Олександр Володимирович 47291 
Сараєва Ірина Миколаївна 47947 
Саражинська Наталія Анатоліївна 47703, 48382 
Саранча Олександр Олексійович 48299 
Саркісян Сергій Рафікович 47826 
Сас Леся Михайлівна 48150 
Саттарова Міляра Сейтвеліївна 47549, 47550 
Саттарова Саніє Сетвеліївна 47549, 47550 
Сафановський Дмитро Юрійович 47558, 47559, 48244 
Сафонов Володимир Володимирович 48247, 48248, 48249 
Сафонов Юрій Миколайович 48099, 48100, 48101 
Сафонова Валерія Олександрівна 47897 
Сафонова Мирослава Юріївна 48242 
Сафонова Оксана Юріївна 48241, 48243 
Сахарова Інна Євгенівна 47199 
Сахно Владислав Володимирович 47744 
Саша Подільський (псевдонім) 48322 
Саяпін Сергій Петрович 48236, 48239 
Свінтковська Світлана Андріївна 48168 
Свірко Володимир Олександрович 47181 
Світлицький Віктор Михайлович 47272, 48253 
Світлична Галина Олександрівна 48760 
Свічинський Станіслав Валерійович 48506 
СВЯТОСЛАВА (псевдонім) 47827 
Селендили Лемара Сергіївна 48564 
Селіванов Віталій Миколайович 48917 
Селівьорстов Вадим Юрійович 47438 
Селівьорстова Тетяна Віталіївна 47438, 47439, 47440 
Семенівська Олена Анатоліївна 48486 
Семенов Анатолій Григорович 48573 
Семенов Валерій Геннадійович 47720, 47721, 47722, 47725, 47726, 47728 
Семенов Олександр Євгенович 48699 
Семеренко Василь Петрович 47533 
Семко Олексій Вікторович 48709 
Семчій Петро Володимирович 48324 
Сербов Микола Георгійович 47858, 47859, 47860 
Сергей Короп (псевдонім) 48487 
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Сергієнко Володимир Омелянович 48733 
Сергієнко Людмила Костянтинівна 47947 
Сергієнко Сергій Вікторович 48553 
Сергій Листопад (псевдонім) 49044 
Сердюк Зоя Олексіївна 47704, 48380 
Серебряков Олексій Георгійович 47521 
Середюк Оксана Іванівна 47465 
Середюк Тарас Леонідович 47465 
Серік Олександр Анатолійович 47806 
Сєдишев Олег Петрович 47138, 47139, 47140, 47141, 47142, 47143, 47144, 

47145, 47243, 47244, 47245, 47246, 47298, 47299, 
47300, 47301, 47302, 47303, 47304, 47305, 47470, 
47471, 47472, 47473, 47474, 47475, 47476, 47619, 
47620, 47621, 47622, 47623, 47830, 47831, 47832, 
47833, 47834 

Сєдой Владислав Георгійович 47634 
Сєрга Микола Едуардович 47514 
Сєрік Едуард Юрійович 47802 
Сєров Олександр Миколайович 48200 
Сиволапенко Олександр Ігорович (Sivik) 48418 
Сидоренко Віктор Костянтинович 47706, 47707, 47708, 48367, 48373 
Сидоренко Владислав Олександрович 48935 
Сидоренко Марина Миколаївна 48184, 48191 
Сидоренко Олег Іванович 47727 
Сидоренко Тетяна Павлівна 47570, 48886 
Сидоров Юрій Борисович 48435 
Сидорчук Олександр Володимирович 48452 
Сизова Марія Олександрівна 48725, 48726 
Силка Ірина Валеріївна 47377 
Симон Юрій Сергійович 48094 
Синєбок Світлана Василівна 48287 
Синєглазов Віктор Михайлович 47956 
Синиця Валентин Іванович 48087, 48417 
Синявская Наталия Владимировна 47917 
Сирих Анатолій Дмитрович 48648 
Сисоєва Світлана Олександрівна 47571 
Сисоєнко Надія Василівна 48450 
Ситник Валерій Борисович 47196 
Ситницький Максим Васильович 48462 
Ситнік Артем Андрійович 47784, 48563 
Сичова Вікторія Томасівна 48188 
Сичова Надія Валентинівна 48589 
Сишко Дмитро Володимирович 48448 
Сібільов Денис Михайлович 48760 
Сіденко Володимир Павлович 48710, 48711, 48713 
Сізова Альона Борисівна 47572 
Сіляєв Євген Вікторович 48271 
Сімбіров Юрій Якович 47265, 48267 
Сінельник Ірина Павлівна 47344, 47371 
Сінельникова Марина Анатоліївна 47763, 48337 
Сінєльник Лілія Василівна 48887 
Сінчук Олег Миколайович 48953 
Сіняєва Ольга Володимирівна 47998 
Сіраков Олексій Михайлович 47968 
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Сіренко Антоніна Миколаївна 47859 
Сіренко Володимир Миколайович 47962, 47963 
Сірман Віктор Мірчевич 48702 
Сіроджа Ігор Ігорович 47130 
Січкар Тарас Григорович 47115, 47117, 47119, 48025, 48026 
Скаб Марія Василівна 48012, 48019, 48020 
Скаб Мар'ян Стефанович 48012, 48019, 48020 
Скалій Олександр В'ячеславович 47951 
Скалій Тетяна Валеріївна 47951 
Скалозуб Владислав Васильович 47605 
Скалозуб Сергій Федорович 47387, 47388 
Скалозуб Федір Іванович 47388 
Скалозубов Дмитро Миколайович (Діма Скалозубов) 48860, 48861 
Скачек Андрій Михайлович 48842 
Скляренко Галина Яківна 48792 
Скогарєв Ігор Євгенович 48743 
Скок Інна Анатоліївна 48110 
Скоркін Антон Олегович 47545, 48621 
Скорнякова Ірина Вікторівна 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740 
Скоробогата Світлана Вікторівна 48433 
Скоромний Андрій Леонідович 48277 
Скороход Вадим Сергійович 48711 
Скригонюк Микола Іванович 47964 
Скринник Володимир Дмитрович 47123 
Скрипка Леонід Володимирович 47828 
Скрипник Ганна Аркадіївна 48792 
Скрипник Олексій Іванович 47241 
Скрипниченко Марія Іллівна 47378 
Скутельник Богдан Олександрович 47085 
Славін Віктор Васильович 48064 
Славіна Ніна Георгіївна 47988, 48829 
Славопас Віта Анатоліївна 48570, 48571 
Славянов Микола Іванович 47652 
Сливний Андрій Олександрович 47486 
Слишик Микола Миколайович 47836 
Слівінський Віктор Романович 48554, 48555 
Слісаренко Андрій Анатолійович 48277 
Слободян Сергій Борисович 47807 
Слобчинський Вячеслав Вікторович 47782 
Слугін Анатолій Адольфович 48917 
Слугіна Світлана Адольфівна 48917 
Слюсаренко Ніна Віталіївна 47276 
Смик Юліана Євгеніївна 48962 
Смирнов Олег Тимофійович 47153 
Смірнов Олексій Сергійович 48935 
Смірнов Юрій Іванович 48770 
Смук Ростислав Теодорович 47566, 47567 
Снегірьов Станіслав Георгійович 48323 
Снєгірєв Олександр Леонтійович 48891 
Снітко Олена Степанівна 47705 
Собецький Володимир Віталійович 48575 
Соболь Валерій Петрович 48452 
Соболь Станіслав Васильович 48008 
Совгіра Світлана Василівна 48027, 48031, 48033, 48035 
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Сокол Олексій Васильович 47464 
Соколик Марія Петрівна 47378 
Соколов Володимир Євгенович 48007 
Соколова Ірина Володимирівна 47571 
Соколова Людмила Вікторівна 48863 
Соколовська Світлана Володимирівна  47343 
Соколовська Яніна Лазарівна 49015 
Соколовський Андрій Євгенович 48892 
Соколовський Валентин Іванович 47104 
Соколовський Денис Олександрович 47482, 47483 
Соколовський Юрій Юрійович 48536 
Сокур Вадим Петрович 47202 
Сокуренко Валерій Васильович 48554, 48555 
Соловйова Марина Олегівна 47717 
Соловйова Ніна Ігорівна 47421, 47422 
Солов'яненко Анатолій Анатолійович 48697, 48700 
Солодовніков Валерій Миколайович (Есван) 47176 
Соломенцев Олександр Васильович 47959 
Солонар Павло Володимирович (Pol Solonar) 47433, 47461 
Солопенко Володимир Анатолійович 47698 
Солошенко Володимир Олександрович 47563 
Сомов Лев Миколайович 48105 
Сопель Ольга Миколаївна 48311 
Сопільняк Юрій Іларіонович 48910 
Сопов Олександр Михайлович 48218, 48219, 48220, 48221, 48222 
Сороколіт Віталій Іванович 47838 
Сороколіт Володимир Михайлович 48563 
Сорокопуд Віра Володимирівна 47048 
Сотник Микола Петрович 47718 
Сотникова Світлана Іванівна 48175, 48176 
Софійченко Віталій Сергійович 48107 
Соя Микола Михайлович 48432 
Спектор Ольга Михайлівна 48355, 48356, 48357, 48358, 48359, 48360, 48361, 

48362 
Спекторенко Олександр Олександрович 48011 
Спиньова Людмила Миколаївна 48066 
Спиридонов Володимир Миколайович 47902 
Спірідонов Сергій Олександрович 47818 
Ставська Світлана Михайлівна (Лана Левсь-
ка/Sweetlana) 

47980 

Стадник Володимир Олександрович 48514 
Стадник Олександр Анатолійович 47969 
Сталінський Дмитро Віталійович 47478, 47479, 47480, 47837, 48277 
Стародуб Олександра Сергіївна 48675, 49007 
Стародубов Вадим Володимирович 47771, 47772, 47773, 47774 
Старостіна Валерія Сергіївна 48553 
Стасевич Ігор Юрієвич 47810 
Стахорська Наталія Георгіївна 47735 
Стаценко Іван Іванович 48447 
Стаценко Олексій Павлович 48123 
Стельмашек Тетяна Станіславівна 47946 
Стелюк Антон Олегович 47073 
Степаненко Микола Іванович 47983 
Степаненко Сергій Валерійович 47791 
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Степаненко-Липовик Богдана Валеріївна 47378 
Степанов Дмитро Сергійович 47837 
Степанян Валерик Арсенович (Григоренко) 48106 
Степовик Дмитро Власович 48792 
Стефанків Оксана Михайлівна 48498 
Стеценко Станіслав Миколайович 47583 
Стецун Аполлінарій Іванович 47180 
Стецюк Дмитро Олександрович 47527, 47528, 47529, 47530, 47531, 47532 
Стешенко Артем Володимирович 47519 
Столяр Олег Петрович 48563 
Столярук Христина Сергіївна 47211, 48284, 48285 
Столярчук Надія Миколаївна 47023 
Сторожчук Вячеслав Віталійович 47724 
Сторонський Юрій Богданович 47566, 47567 
Сторчак Іван Іванович 47784, 48563 
Стоянова Марина Миколаївна 47947 
Страшко Станислав Васильович 48192 
Стрельчук Олександр Якович 47985, 47994, 47995 
Стрембіцький Михайло Олексійович 47062 
Стрільців Олександр Михайлович 47516 
Стружков Андрій Володимирович 47091 
Струков Олексій Вікторович 47656 
Стрюков Сергій Борисович 47837 
Стулій Альона Ігорівна 47157 
Стьопін Володимир Олексійович 47853, 47884 
Суботін Фідель Олександрович 48203, 48204 
Сукач Олексій Михайлович 48749, 48750 
Сукач Юлія Олександрівна 47207 
Суліма Станіслав Богданович 47879 
Супрун Сергій Олександрович 48196 
Супруненко Людмила Павлівна 47388 
Супруненко Станіслав Федорович 47387 
Суптельний В'ячеслав Михайлович 48696 
Суржик Альона Вадимівна 47578 
Суслін В'ячеслав Володимирович 48964 
Сусліна Віолета Миколаївна 48964 
Сусліна Наталя В'ячеславівна 48964 
Суслова Галина Дмитрівна 48474 
Сустатов Валерій Олександрович 48840 
Сусь Богдан Богданович 48649, 48650, 48651, 48832 
Сухарькова Марина Олегівна 47148, 47149 
Сухая Марина Юріївна 47254 
Сухова Лілія Леонідівна 48865 
Сухонос Олег Вікторович 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740 
Сушко Дмитро Ярославович 47677 
Сушкова Ольга Олександрівна 47758, 47759, 47760, 47761, 47762 
Сущенко Людмила Петрівна 47067, 47068, 47069, 48116, 48552 
Сюсюка Володимир Григорович 47260 
Табель Ігор Семенович 48333 
Табінський Віктор Антонович 47909 
Таміла Гришко (псевдонім) 48269 
Тарануха Валерія Олексіївна 48160 
Тарануха Володимир Юрійович 48054, 48160 
Тарарухін Святослав Андрійович 48556 
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Тарасенко Володимир Олександрович 47125 
Тарасенкова Ніна Анатоліївна 47704, 48380 
Тарасов Олександр Іванович 47598 
Тарасюк Віктор Гнатович 47482, 47483 
Тарасюк Олександр Семенович 48722 
Таратухін Євген Борисович 48351 
Тартаковський Едуард Давидович 47891 
Тарусова Наталя Василівна 48635, 48636 
Татарінов Олексій Петрович 48708 
Татаров Олег Юрійович 47515, 47965, 47970 
Татарчук Іван Васильович  48478 
Таха Алі Халіл 48666 
Ташкова Ірина Олександрівна 47237 
Творун Алла Пантеліївна 48508 
Творун Віктор Тимофійович 48508 
Творун Оксана Вікторівна 48508 
Телегін Ігор Євгенович 48848 
Тельбух Світлана Анатоліївна 47242 
Тельпіс Костянтин Вікторович 48935 
Темніханов Юрій Джавдатович 47875 
Теплухін Олексій Володимирович 47718 
Теплякова Галина Львівна 47486 
Терез Галіна Андріївна 48291 
Терез Едуард Іванович 48291 
Терентьєва Катерина Іванівна 48447 
Терентьєва Надія Іванівна 48447 
Терещенко Людмила Павлівна 47520 
Терещук Богдан Миколайович 47663 
Терещук Борис Миколайович 48396 
Терлецький Валентин Миколайович 47087 
Терновий Петро Анатолійович 47858, 47859, 47860 
Терпеливець Катерина Любомирівна 48812, 48815, 48905, 48908 
Тетерич Сергій Миколайович 48544 
Тимечко Ірина Романівна 47032 
Тимофєєва Таїсія Тихонівна 47169 
Тимошенко Андрій Олександрович 48247, 48248, 48249 
Тимчик Олена Анатоліївна 47317, 47319 
Титаренко Валентина Петрівна 47707, 48367 
Титаренко Олександра Миколаївна 48078 
Тихомирова Тетяна Анатоліївна 48922 
Тихоненко Демид Анатолійович 47050 
Тихоненко Катерина Сергіївна 48887 
Тихоновська Людмила Григорівна 47993 
Тичина Ольга Анатоліївна 48409, 48580, 48581 
Тишкевич Олексій Володимирович 48090 
Тищенко Андрій Вікторович 47261 
Тищенко Володимир Іванович 47766 
Тищенко Олена Дмитрівна 47261 
Тищенко-Тишковець Людмила Костянтинівна 47217 
Тіаго Карнейро Дос Сантос (Tiago Carneiro Dos 
Santos) 

47685 

Тіменко Надія Микитівна 47378 
Тімков Олексій Миколайович 47638 
Тітков Віктор Віталійович 47563, 48335 
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Тітов Сергій Віталійович 47249 
Тіхоплав Анна Сергіївна 48507 
Ткач Вікторія Борисівна 47879 
Ткач Володимир Миколайович 47272 
Ткаченко Андрій Вікторович 47650 
Ткаченко Григорій Іванович 47835 
Ткаченко Дмитро Миколайович 48486 
Ткаченко Надія Василівна 47617 
Ткаченко Олексій Миколайович 48238 
Ткаченко Юрій Григорович 48786, 48787 
Ткаченко Юрій Іванович 48921 
Ткачман Федір Михайлович 48060 
Ткачова Тетяна Миколаївна 47786 
Ткачук Андрій Федорович 47573 
Ткачук Валерія Василівна 47562 
Ткачук Сергій Григорович 48528, 48529 
Ткачук Яна Сергіївна 47573 
Токарєва Тетяна Анатолівна 48089 
Токарчук Сергій Васильович ("Xsilk" - іксілк) 48785 
Толмачов Микола Григорович 48831 
Том Бартон, Tom Barton (псевдонім) 47597 
Топко Леонід Федорович 48479 
Тополь Олег Анатолійович 48085 
Торчук Михайло Васильович 47807 
Торяник Дмитро Анатолійович 48767 
Торянік Едуард Ілліч 47998 
Тостоган Володимир Георгійович 47946 
Травлос Денис Валентинович 47002 
Трач Світлана Казимирівна 48102 
Третяк Володимир Васильович 48825 
Третяк Олег Васильович 48831 
Трінька Ганна Юріївна 48193 
Троїцька Тамара Серафимівна 47885 
Трофименко Павло Євгенович 47519, 48871 
Трофіменко Тетяна Анатоліївна 47051 
Троцан Анатолій Іванович 48344 
Троць В'ячеслав Іванович 47117, 48026 
Троцюк Тетяна Сергіївна 47633 
Трушевський Вячеслав Едуардович 48069 
Тупіков Борис Тихонович 47784, 48563 
Турчин Валентин Миколайович 48316, 48317, 48318, 48458, 48459, 48460, 48461, 

48773 
Турчина Валентина Михайлівна 47936 
Тучковенко Оксана Аркадіївна 47858 
Тучковенко Юрій Степанович 47858 
Тушніцка Надія Михайлівна 48013 
Удальцова Ірина Віталіївна 48760 
Удовенко Віктор Федорович 47580 
Удовенко Володимир Олексійович 48210, 48211, 48212 
Удовицький Олександр Вікторович 47651 
Удод Олександр Анатолійович 48439 
Улятовський Кирило Артурович 47977 
Уманець Тетяна Василівна 47947 
Усатов Олександр Васильович 47947 
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Усач Олександр Григорович 48788 
Усманов Тимур Ямильович 47945 
Успенська Ганна Сергіївна 47624 
Устяк Богдан Ігорович 48634, 48826 
Устяк Ігор Теофілович 48634, 48826 
Учитель Олександр Давидович 47835 
Ушаков Олександр Денисович 47486 
Ушаков Олексій Володимирович 47375 
Ушеров-Маршак Олександр Володимирович 48957 
Ушкаренко Віктор Олександрович 48781 
Фалько Наталя Миколаївна 47885 
Фарбер Леонід Семенович 48475 
Фаринник Василь Іванович 47965, 47970 
Феденко Олексій Олександрович 47565 
Федів Павло Павлович 48620 
Федоренко Олексій Сергійович 47282 
Федоренко Тетяна Василівна 48576, 48577 
Федоришин Орислава Зенонівна 47032 
Федорістова Адель Олександрівна 47784 
Федоров Віктор Михайлович 47962, 47963 
Федоров Володимир Вікторович 48533 
Федоров Сергій Миколайович 47257 
Федорчак Петро Степанович 48496 
Федорчак Тетяна Петрівна 48496 
Федорчук Михайло Іванович 48781, 48782 
Федосова Світлана Євгеніївна 47788 
Федотов Артем Олександрович 48055 
Федотов Олександр Олександрович 48573 
Федченко Сергій Вікторович 48751 
Федюк Ольга Юріївна 47905 
Федяєва Валентина Леонідівна 47239 
Фербер Сергій Владиленович 47107 
Ферій Дем'ян Олександрович 48492 
Фесенко Захарій Валерійович 48417 
Фесенко Олександр Володимирович 47164, 47165, 47166 
Фєтєску Лариса Іванівна 48022, 48023 
Філатов Ігор Олександрович 48589 
Філатов Юрій Васильович 47553 
Філинюк Микола Антонович 47573, 47575 
Філімонова Світлана Вікторівна 48079 
Філіпковська Лариса Олексіївна 48825 
Філіпов Кирило Дмитрович 47110 
Філіпова Галина Андріївна 48062, 48533 
Філіппова Марія Миколаївна (Яніна Мозелевська) 48272, 48273 
Філь Павло Валерійович 47172 
Фільченко Максим Леонідович 48589 
Фінагіна Олеся Валентинівна 48573 
Флегонтова Вероніка Валентинівна 48183 
Фомін Георгій Володимирович 48707 
Фоміна Світлана Петрівна 48473, 48474 
Фоміна Тетяна Вадимівна 48886 
Фомічов Володимир Іванович 47917 
Фомічова Надія Іванівна 47484 
Форманчук Леонід Семенович 48939 
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Фрейдлін Михаил Павлович 48842 
Фрейман Григорій Ошерович 48094 
Фролов Юрій Олександрович 47769, 47857 
Фролова Ганна Степанівна 47492, 47493 
Фролова Євгенія Валеріївна 47034 
Фролова Тетяна Яківна 48186, 48187 
Фурдела Вікторія Богданівна 47200 
Фурманов Артем Сергійович 48478 
Фурсов Микола Федорович 49014 
Хаейн Тамара Михайлівна 48916 
Хаїмзон Ігор Ізєвич 48788 
Халік Юрій Володимирович 48010 
Халіновська Наталія Олександрівна 47946 
Халус Іван Іванович 47178, 47179 
Хан Ігор Валерійович 47247 
Харламова Ірина Юріївна 47889 
Харченко Володимир Петрович 47426, 47427 
Харченко В'ячеслав Сергійович 47031, 47056 
Харченко Марина Володимирівна 48456 
Хасанов Ахат Тагірович 48330 
Хаустов Володимир Кирилович 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740 
Хижняк Вячеслав Якович 47835 
Хіміч Петро Григорович 48622 
Хімченко Андрій Миколайович 48572, 48573 
Хлебніков Геннадій Геннадійович 47287 
Хмара Євген Станіславович 48058 
Хмелевський Юрій Анатолійович 47314 
Ходаковський Володимир Федорович 48622 
Ходзицька Ірина Юліївна 48194, 48366 
Ходос Олександр Сергійович 48609 
Холодова Ольга Олександрівна 48520 
Хоменко Лариса Олександрівна 48006 
Хомутенко Віра Петрівна 47947 
Хом'як Анна Ярославівна 48534 
Хорошковська Ольга Назарівна 47816 
Хоружа Людмила Леонідівна 47571 
Хотульов Геннадій Петрович 47102 
Хотюн Микола Михайлович 47170, 48163 
Хохлачова Юлія Євгенівна 48036, 48037, 48043, 48044 
Хохлов Ігор Віталійович 48159 
Христенко Сергій Михайлович 47202 
Хромих Анастасія Геннадіївна 48436 
Худолей Вероніка Юріївна 48694, 48966 
Цапко Олег Михайлович 48094 
Царьов Олександр Олександрович 48398 
Цвєткова Алла Борисівна 47602, 47603 
Цвіліховський Микола Іванович 48236 
Цвяк Аліна Олександрівна 48088, 48089 
Целінська Наталія Володимирівна 48262 
Цепенда Ігор Євгенович 48496 
Цибульська Юлія Орестівна 47032 
Цивільський Федір Миколайович 47806, 47810, 48653 
Циганок Тетяна Олександрівна 47294 
Цикалюк Мар'яна Вікторівна 47880 
Цикановський Денис Ігоревич 47850 
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Цилюра Олена Володимирівна 47579 
Цимбалюк Любов Іванівна 47745, 48612 
Цитрін Анатолій Григорович 48589 
Ціп Євгеній Іванович 47156 
Цісінська Оксана Богданівна 47032 
Цувіна Тетяна Андріївна 48760 
Цураніч Валентина Василівна 47482, 47483 
Цуцкірідзе Максим Сергійович 47965, 47970 
Цюприк Ігор Володимирович 47515 
Чабанов Дмитро Володимирович 47504, 47798 
Чайковський Ілля Анатолійович 47857 
Чайченко Богдана Ігорівна 48253 
Чанін Сергій Васильович 48818 
Чаусовський Олександр Михайлович 48573 
Чекаленко Людмила Дмитрівна 47511, 47512, 47513 
Чепіженко Валерій Іванович 47426, 47427 
Чепульська Олена Володимирівна 47879 
Червінська Любов Петрівна 47936 
Череватенко Ірина Миколаївна 48760 
Чернай Анатолій Володимирович 47385 
Чернега Галина Василівна 47258, 47259 
Черненко Максим Євгенович 47786 
Чернець Валерій Валерійович 48935 
Чернецький Юрій Анатолійович 48053 
Чернєй Володимир Васильович 48554, 48555 
Чернишев Володимир Михайлович 48429 
Чернишова Олена Іванівна 48573 
Черній Олег Петрович 47782 
Чернікова Людмила Антонівна 47667, 48395 
Чернін Євген Юрійович 47380, 47381, 47382, 47383 
Черноволенко Павло Олександрович 47079 
Чернозуб Андрій Анатолійович 48519 
Черноусов Андрій Віталійович 48200 
Чернявський Олексій Едуардович 48200 
Чернявський Сергій Сергійович 47515, 47516, 47965, 47970 
Черторижський Всеволод Миколайович 47032 
Черюканов Дмитро Сергійович 47058 
Четверик Владислав Володимирович 48229 
Чефранов Олександр Ігорович 48255 
Чехместрук Роман Юрійович 47575 
Чигінцев Максим Сергійович 47206 
Чикалов Валерій Валерійович 48010, 48885 
Чистякова Наталя Вікторівна 47201 
Чичуй Наталія Григорівна 48005 
Чібісова Ірина Володимирівна 48701, 48702 
Чміль Борис Федорович 48094 
Чорний Павло Євгенович (Pasha Black) 48072, 48073, 48074, 48075 
Чорнорай Олег Миколайович 48125, 48126 
Чуб Вячеслав Федорович 48639 
Чугунова Ольга Леонідівна 47124 
Чуднявцев Сергій Євгенович 48507 
Чуйко Тетяна Павлівна 48792 
Чуйко Ярослав Олександрович 48887 
Чумак Вадим Андрійович 49039 
Чумак Клавдія Василівна 48792 
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Чумак Надія Петрівна 47701, 48379 
Чумак Ольга Володимирівна 48658, 48659, 48660, 48661, 48662, 48663 
Чумаченко В'ячеслав Вікторович 47988 
Чуріков Єгор Станіславович 47058 
Чурілова Тетяна Яківна 48964 
Чуркіна Ірина Євгеніївна 47947 
Чучко Олександр Юрійович 48550, 48551 
Шабанов Андрій 47628 
Шабатура Максим Юрійович 48515 
Шаблій Олег Миколайович 47745, 48612 
Шадура Дмитро Миколайович 48760 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 47860 
Шакотько Віктор Васильович 47667, 48395 
Шамровський Дмитро Олександрович 47811 
Шандер Ольга Всеволодівна 48779 
Шандрук Петро Потапович 48600 
Шаповалов Валерій Володимирович 47191, 47254 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 47191, 47254 
Шапочка Тетяна Іванівна 47262 
Шапошникова Ніна Андріївна 47946 
Шарата Наталія Григорівна 48845 
Шарко Валентина Дмитрівна 47743, 48132 
Шаров Борис Григорович 47057 
Шаров Сергій Володимирович 48128, 48130, 48131 
Шарова Тетяна Михайлівна 48127, 48128, 48129 
Шарохін Сергій Олександрович 48430 
Шатілло Валерій Вікторович 47193 
Шафоростов Андрій Анатолійович 48947 
Шахназаров Сергій Арутюнович 48120, 48121, 48230 
Шашло Анатолій Дмитрович 48159 
Швед Олена Миколаївна 47763, 48337 
Швець Віктор Станіславович 48279 
Швиданенко Генефа Олександрівна 47938 
Швиденко Михайло Зиновійович 48239 
Швиденко Михайло Зіновійович 48238 
Шебанова Тетяна Володимирівна 48781 
Шеваріхін Андрій Олександрович 48554, 48555 
Шевирін Олексій Станіславович 47280, 47281 
Шевцов Євгеній Іванович 47962, 47963 
Шевченко Максим Михайлович 48511 
Шевченко Максим Юрійович 47455, 47839, 48103, 48541, 48542 
Шевченко Олександр Іванович (Александр Абенд) 47109 
Шевченко Ольга Іванівна 48792 
Шевченко Роман Михайлович (Омен) 48512 
Шевченко Тетяна Геннадіївна 48046, 48047, 48048, 48049, 48050, 48051, 48052 
Шевченко Юлія Михайлівна 47792 
Шевчук Роман Миколайович 48094 
Шевчук Сергій Анатолійович 48399 
Шевчук Сергій Миколайович 48466 
Шейко Віталій Ілліч 48183 
Шекера Микола Дмитрович 47283, 48647, 48857 
Шекера Тетяна Миколаївна 48647, 48857 
Шекк Павло Володимирович 47858 
Шелест Микола Борисович 47110 
Шелест Тетяна Миколаївна 47482, 47483 
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Шелковий Олександр Миколайович 47545 
Шелудько Костянтин Анатолійович 47517 
Шеремет Марія Купріянівна 49040 
Шерман Ісаак Михайлович 48781 
Шерстенников Юрій Всеволодович 47903 
Шеховцов Володимир Володимирович 48761 
Шеян Катерина Володимирівна 48901, 48902, 48903 
Шибкой Сергій Олександрович 48200 
Шилан Олександр Олександрович 48676, 48677, 48678, 48687, 48688, 48689, 48690 
Шиманська Наталія Іванівна 47561 
Шиманський Валентин Васильович 48104 
Шинкаренко Лариса Павлівна 48850 
Шипуліна Юлія Сергіївна 48880 
Широносов Олександр Олександрович 47026 
Широносова Ірина Вікторівна 47026 
Шиян Анатолій Антонович 47738 
Шиян Ольга Миколаївна 48218, 48219, 48220, 48221, 48222 
Шідловський Олександр Сергійович 48330 
Шкарапута Людмила Марківна 47499 
Шкарупа Ганна Миколаївна 47386 
Шклярук Григорій Миколайович 48699 
Школьний Віталій Борисович 47516 
Шлафман Наталія Леонідівна 47947 
Шляхова Наталія Василівна 48759 
Шмаков Сергій Петрович 47784 
Шмалій Іван Андрійович 47780, 48492 
Шмельов Олександр Георгійович 47521 
Шмельов Павло Геннадійович 47880, 47881 
Шмідт Павло Ігорович 47069, 48116 
Шостачук Юрій Олександрович 47250 
Шпак Микола Васильович 47156 
Шпара Ігор Петрович 48853 
Шпильовий Василь Дмитрович 47236 
Шпира Олена Остапівна 48560, 48858 
Шпурик Юрій Володимирович 47910 
Шубін Олександр Олександрович 48076 
Шульга Олександр Сергійович 48615 
Шульга Сергій Михайлович 48716 
Шульгін Олег Миколайович 48972 
Шуляк Іван Остапович 48106 
Шуляк Світлана Андріївна 49022 
Шумаєва Світлана Петрівна 49028, 49033 
Шумейко Оксана Володимирівна 48094 
Шумська Світлана Степанівна 47378 
Шур’яков Максим Валерійович 47217 
Шут Андрій Миколайович 47116, 47118 
Шут Микола Іванович 47115, 47116, 47117, 47118, 47119, 48025, 48026 
Шутенко Оксана Василівна 48760 
Щеглов Олексій Петрович 47565 
Щеглов Сергій Сергійович 48200 
Щербак Марина Олексіївна 47258, 47259 
Щербак Юлія Анатоліївна 47478 
Щербакова Надія Олександрівна 48067 
Щербань Ірина Юріївна 49028, 49033 
Щербаченко Вікторія Олексіївна 48882 
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Щербина Тетяна Ігорівна 47190, 47192 
Щербіна Олексій Анатолійович 47025 
Щербініна Тетяна Сергіївна 48780 
Щукина Катерина Ігорівна 47505 
Югов Анатолій Михайлович 47952 
Юдін Андрій Володимирович 48760 
Юзькова Ірина Олександрівна  48812, 48815, 48905, 48908 
Юлдашев Олексій Хашимович 47624 
Юлін Максим Сергійович 47441 
Юлія Саніна (псевдонім) 48925, 48926, 48927 
Юрженко Володимир Васильович 47706, 48373 
Юрий Леберг (псевдонім) 48940 
Юрченко Віктор Іванович 47311 
Юрченко Едуард Григорович 47498 
Юрченко Іван Олексійович 47258, 47259 
Юскович-Жуковська Валентина Іванівна 48226 
Юсупов Володимир Васильович 47515, 48557 
Юсупова Маргарита Федорівна 47237 
Юхновець Геннадій Олександрович 48556 
Яворська Світлана Іванівна 48139 
Яйчук Микола Семенович 48316, 48317, 48318 
Якименко Світлана Іванівна 48844, 48845, 48850 
Якимович Зоряна Зіновіївна 47066 
Якір Михайло Семенович 48169, 48397 
Яковенко Дар'я Юріївна 48824 
Яковлева Світлана Дмитрівна 47277, 47278 
Якушенко Олександр Сергійович 47957 
Ялпачек Василь Федорович 47995 
Яновська Наталія Миколаївна 47732, 47733 
Яновський Василь Васильович 47638 
Янчевський Леонід Казимірович 47115, 47116, 47117, 47118, 47119, 48025 
Янченко Антоніна Миколаївна (Тимошенко) 47495 
Ярема Віталій Ярославович 47070 
Яремчук Ольга Зеновіївна 48569 
Ярмак Марія Володимирівна 48180 
Ярмолюк Микола Олександрович 48177 
Яров Ярослав Сергійович 47858 
Яровенко Ганна Петрівна 48646 
Ярославська Маріанна-Елізабет Геннадіївна 47755 
Ярославська Розалія-Софі Геннадіївна 47755 
Ярошенко Андрій Миколайович 47272, 48253 
Ярошенко Ольга Григорівна 47714, 48369 
Ярутін Костянтин Вікторович 47765 
Ярцева Олена Ігорівна 47949 
Ясько Геннадій Володимирович 48183 
Яхимович Михайло Миколайович 48439 
Яценко Ганна Юріївна 47378 
Яценко Тетяна Кузьмівна 47425 
Яцковська Римма Олександрівна 47861, 47862 
Яцула Тетяна Володимирівна 47950 
Яцюк Віктор Володимирович 48255 
Яцюк Володимир Макарович 48792 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Відокремлений підрозділ "Науково-технічний центр 
електроенергетики" Державного підприємства 
"Національна енергетична компанія "УКРЕНЕРГО" 

 48298 

Вінницький національний аграрний університет  47861, 47862 
Вінницький національний технічний університет  47738 
Державна наукова сільськогосподарська бібліотека 
Національної академії аграрних наук України 

 48480 

Державна наукова установа "Український науково-
дослідний інститут прогнозування та випробування 
техніки і технологій для сільськогосподарського 
виробництва імені Леоніда Погорілого" 

 47155, 47156 

Державна установа "Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук України" 

 47378, 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740 

Державна установа "Інститут нефрології 
Національної Академії медичних наук України" 

 48473, 48474 

Державна установа "Інститут охорони здоров'я дітей 
та підлітків Національної академії медичних наук 
України" 

 48886 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології Національної академії медичних наук 
України" 

 48701, 48702 

Державна установа "Науково-дослідний 
протичумний інститут ім. І.І. Мечникова" 

 47988, 48829 

Державне підприємство "Донецький науково-
дослідний вугільний інститут" 

 48563 

Державне підприємство "Донецький науково-
дослідний вугільний інститут" 

 47784, 49014 

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

 47962, 47963 

Державне підприємство "Український науково-
технічний центр металургійної промисловості 
"Енергосталь" 

 47478, 47479, 47480, 47837, 48277 

Державне підприємство "Українські спеціальні 
системи" 

 47455, 47839, 48103, 48541, 48542 

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький 
національний університет" 

 47581 

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький 
національний університет" Міністерства освіти і 
науки України" 

 48518 

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

 47911, 47912, 47913, 47914, 47915, 47916, 47918, 
47919, 47920, 47921, 47922, 47923, 47924, 47925, 
47926, 47927, 47928, 47929, 47930, 47931, 47932, 
47933, 47934, 47935, 47941, 47942, 47943 

Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет 
ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 

 47046, 47047, 47082, 47096, 47097, 47098, 47099, 
47199, 47200, 47856, 47863, 47864, 47865, 47866, 
47867, 47868, 47869, 47870, 47901, 48003, 48004, 
48080, 48081, 48082, 48083, 48148, 48306, 48307, 
48308, 48309, 48310, 48311, 48312, 48313, 48314, 
48338, 48339, 48340, 48341, 48342, 48568, 48569, 
48570, 48571 

Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського" 

 48111, 48112, 48113, 48114, 48115, 48133, 48134, 
48135, 48136, 48137, 48138, 48139, 48140, 48141, 
48142, 48143, 48144, 48145, 48146, 48147, 48149, 
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найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

48150, 48151, 48152, 48154, 48155, 48156, 48157, 
48158, 48179, 48574 

Державний навчальний заклад "Мелітопольський 
професійний ліцей залізничного транспорту" 

 47883 

Державний науково-дослідний інститут Міністерства 
внутрішніх справ України 

 47262 

Дніпропетровська державна фінансова академія 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України 

 47902, 47903, 47904, 47905, 47906, 47907, 47908, 
47909 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 47605 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна 

 48202, 48743 

Донецький національний університет  47763, 48337 
Донецький національний університет  47898, 48572, 48573 
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація 
"РОШЕН" 

 48182 

Дочірня Компанія "Укргазвидобування" 
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз 
України" 

 47272, 47273, 48253 

Запорізький національний технічний університет  47783 
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

 47045, 47437 

Інститут біології південних морів ім. О.О. 
Ковалевського Національної академії наук України 

 48199 

Інститут водних проблем і меліорації Національної 
академії аграрних наук України 

 48399 

Інститут зрошуваного землеробства Національної 
академії аграрних наук України 

 47261 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 47177 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень Національної академії наук України 

 47946, 47947, 47948 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства 
освіти і науки України і Національної академії наук 
України 

 47604 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

 48486 

Інститут регіональних досліджень Національної 
академії наук України 

 47032 

Інститут розведення і генетики тварин НААН  48963 
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної 
академії аграрних наук України 

 47294, 48480 

Казенне підприємство спеціального 
приладобудування "Арсенал" 

 48452 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 47482, 47483, 47624 

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-
дослідний інститут соціально-економічного розвитку 
міста" 

 47879, 47880, 47881 

Комунальне підприємство "Головний інформаційно-
обчислювальний центр" 

 47065, 47066, 47625 

Кримський науково-методичний центр управління 
освітою Національної академії педагогічних наук 
України 

 48564 
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Макстаун Капітал Лімітед (Maxtown Capital Limited)  47090 
Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 48640, 48641 

Міністерство внутрішніх справ України  47965, 47970 
Місцева громадська організація "Агенція 
регіонального розвитку Дніпропетровської області" 

 47542 

Морський гідрофізичний інститут Національної 
академії наук України 

 47084, 48964 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 47747, 47748 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 47746 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 47777 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 48596 

Національна академія внутрішніх справ  47515, 47516, 48094, 48554, 48555, 48556, 48557 
Національний авіаційний університет  47181, 47426, 47427, 47955, 47956, 47957, 47958, 

47959, 48036, 48037, 48038, 48039, 48040, 48041, 
48042, 48043, 48044, 48045, 48523, 48709, 48710, 
48711, 48712, 48713, 48915, 48916 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

 48825 

Національний науковий центр "Інститут 
грунтознавства та агрохімії імені 
О.Н.Соколовського" 

 48110 

Національний педагогічний університет ім. М.П. 
Драгоманова 

 47115, 47116, 47117, 47118, 47119, 48025, 48026 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 47250, 48087, 48088, 48089 

Національний транспортний університет  47217, 47631, 47632, 47633, 47634, 47635, 47636, 
47637, 47638, 47639, 47640, 48062, 48063, 48064, 
48065, 48067, 48068, 48069, 48070, 48528, 48529, 
48530, 48531, 48532, 48533, 48534 

Національний університет "Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого" 

 48760, 48761 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 48236, 48237, 48238, 48239 

Національний фармацевтичний університет  48436, 48717 
Общество с ограниченной отвєтствєнностью 
"ФОРМОВОЧНИЄ АВТОМАТИ" (Общество с 
ограниченной ответственностью "ФОРМОВОЧНЫЕ 
АВТОМАТЫ") 

 49000, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006 

Одеський державний екологічний університет  47858, 47859, 47860 
Приватна фірма "ЗЕМІНВЕСТ"  48324 
Приватне акціонерне товариство "ДОРІС"  48589 
Приватне акціонерне товариство "Центр 
комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс" 

 47656, 47657 

Приватне підприємство "Виробничо-
конструкторське бюро "Інтеграл" 

 48466 

Приватне підприємство "Науково-виробниче 
приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр" 

 47566, 47567 
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Публічне акціонерне товариство "ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" 

 48287, 48288 

Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"  47025, 47026, 47425, 47752, 47753, 47876, 47877, 
48159, 48789 

Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"  48822 
Публічне акціонерне товариство "Укрнафта"  47102 
Служба безпеки України  47719, 47720, 47721, 47722, 47723, 47724, 47725, 

47726, 47727, 47728, 47729, 47730 
Сумський державний університет  47110, 47297, 47306, 47519, 48880, 48881, 48882, 

48883 
Таврійський державний агротехнологічний 
університет 

 48695 

Таврійський національний університет ім. 
В.І.Вернадського 

 48291, 48448, 48449 

Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 

 47062, 47745, 48612 

Товариство з додатковою відповідальністю "Інститут 
обліку і фінансів" 

 47023, 48599 

Товариство з обмеженою відповідальність 
"Вільногірське скло" 

 48060 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Автоматизовані системи керування і 
обслуговування" 

 47202 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АКТИВ 
ВІД" 

 48629, 48630 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛМА"  47506 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АПС 
СОЛЮШНЗ" 

 48921 

Товариство з обмеженою відповідальністю "БЛЕК 
БОКС" 

 48527 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Вертикаль-авіа" 

 48255 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Данон"  47685 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІРЕКТ 
МАРКЕТИНГ СОЛЮШЕНЗ" 

 47456 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Донецький Головний Комп'ютинговий Центр" 

 48453, 48454 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Донецький головний комп’ютинговий центр" 

 47073, 47074 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДОТКОМ БіЕй" 

 48837 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Елеганс 
Україна" 

 48180 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕЛЕГАНС УКРАЇНА" 

 48967 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Елекс"  47241 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕРП 
Консалтинг" 

 47061 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Євромедіа Компані" 

 48091, 48092, 48093 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Знак"  48794 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілайф"  47174 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут 
комп'ютерних технологій" 

 48247, 48248, 48249 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНТЕРПЛАТ" 

 48404 
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інформаційно-видавничий центр "Діловий партнер" 

 47561 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІРІКОМ-
УКРАЇНА" 

 47202 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Комп'ютерні інформаційні технології" 

 47974 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 47210 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КЮЛОДЖІК" 

 48699 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Латчбахер Україна" 

 47718 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІПС" 
ЛТД 

 48078 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Лордсофт" 

 47079 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"МЕЛВІС" 

 47838 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство 
"АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД" 

 48560, 48858 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Національна торгово-промислова група" 

 48914 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВА-
КОМ" 

 48010, 48885 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оверсан 
Медіа" 

 48935 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМНІ 
ВЕЙ" 

 47716 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Перша 
студія" Девелопмент" 

 48791 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОЛЕГО" 

 47717 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рітейл-
Консалтінг" 

 48200 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СіЕс 
Інтегра" 

 48598 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Софтлайн-ІТ" 

 48696, 48968 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Техінформсервіс" 

 47051 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТІКЕТ.ЮЕЙ" 

 47091 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Українська авіаційна компанія "ВЕЛЕС" 

 48120, 48121, 48230, 48419 

ТОЙСЛАБ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ЛТД (TOYSLAB ENTERTAINMENT 
DEVELOPMENT LTD) 

 48264 

ТОЙСЛАБ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ ЛТД (TOYSLAB 
ENTERTAINMENT LTD) 

 47554 

Українська академія друкарства Міністерства освіти і 
науки України 

 47987 

Фізична особа-підприємець Атаманов Олександр 
Євгенович 

 47610 
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Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 47194, 47195, 47207, 47292, 47481, 48071, 48117, 
48174, 48506, 48520, 48632, 48633, 48755, 48756, 
49011 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 49009, 49010 

Чернігівський державний технологічний університет  48456 
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Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

№ 10213 03.01.2013 

№ 44515 16.01.2013 

№ 46999 24.01.2013 

№ 5602 04.03.2013 

№ 5603 04.03.2013 

№ 15890 06.03.2013 

ПА № 4774  12.03.2013 

ПА № 1434 13.03.2013 

№ 43264 20.03.2013 

ПА № 1040 27.03.2013 

ПА № 1805 27.03.2013 

ПА № 2745 27.03.2013 
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№ 14676 08.04.2013 
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