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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49045  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прості Системи" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний реєстр заявок та скарг на 
виконавців житлово-комунальних послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма признвчена для комплексного інформаційно-аналітичного 
забезпечення процесів в сфері житлово-комунального господарства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49046  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Кіносценарій повнометражного художнього фільму "DELIRIUM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49047  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буадзе Заза  
 

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 "Любовь убийцы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Драматична розповідь, історія кохання чоловіка, що пройшов шляхом 
зрадника, шпигуна та вбивці, але попри все, зміг зізнатися та щиро 
розкаятися в своїх злодіяннях заради коханої людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49048  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самотєєв 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)  Літературно-письмовий твір "Історія створення та розвитку 
пенітенціарної служби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає у себе історичні факти, події, довідки пенітенціарної 
системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49049  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольховський (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 "Любви тот край" ("Край любви")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49050  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Олена Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Коллекция сувениров с 
видами Крыма, Украины и Литвы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49051  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусов Євген Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-документальна повість "Амет-Хан Султан - лётчик из 
легенды"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білоусов Є.В. Амет-Хан Султан - льотчик з легенди. - 
Сімферополь: Таврида, 2012. - 160 с. іл. 

 

Анотація   

Повість розповідає про видатного льотчика, кримського татарина, 
двічі Героя Радянського Союзу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49052  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусов Євген Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-документальна повість для дітей "Агатангел Кримський - 
учений та письменник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білоусов Є.В. Агатангел Кримський - учений та 
письменник. - Художньо-документальна повість для дітей. - 
Сімферополь: Таврида, 2012. - 280с.: іл. 

 

Анотація   

Повість розповідає про життя і творчість визначного українського 
вченого, письменника, сходознавця, історика української мови, 
одного з фундаторів Академії наук України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49053  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скирда Олександр 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 "Дизайн интерьеров 2010-2012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49054  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельников Роман Юрійович, Осінська Ольга Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Головна сторінка веб-сайту 
http://firstlegal.com.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49055  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Михайло Васильович, Говсєєв Дмитро 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)  Твір "К вопросу хирургического лечения преждевременных родов 
при невынашивании"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі клініко-статистичного аналізу 144 історій пологів в різні 
строки та за результатами зведених даних розроблена методика 
хірургічного лікування передчасних пологів при деяких видах 
невиношування вагітності: імунного ґенеза, при спадковій 
тромбофілії, поєднана з гіперандрогенією з набутою тромбофілією і 
різного виду інфекцій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49056  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Михайло Васильович, Говсєєв Дмитро 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)  Твір "Хирургическое лечение при кровотечениях во время 
кесаревого сечения и ремоделирование нижнего сегмента матки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена методика хірургічного лікування при кровотечах під час 
кесаревого розтину. В ході операції моделюють нижній сегмент матки, 
відступивши 2-3 см від розрізу на матці, прошивають наскрізь товщу 
матки в середину відступивши 2 см вліво прошивають назовні, при 
цьому вставляють жорстку трубку в порожнину матки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49057  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаріна Євгенія Анатоліївна, 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 "ЗСШ: моніторинг результатів професійної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та 
позашкільної оздоровчо-виховної роботи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для педагогічного оцінювання 
рівнів сформованості готовності майбутніх учителів фізичної 
культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи, 
яке розглядається як інтегративне утворення особистості, що містить 
сукупність мотивів та інтересів, теоретичні знання, практичні уміння 
та навички, професійно важливі якості та яке забезпечує виконання 
певної діяльності з організації та проведення позакласної і 
позашкільної оздоровчо-виховної роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49058  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козенко Віктор Павлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Новое толкование первой главы Библии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі представлено розроблене автором "Новое толкование первой 
главы Библии", яке, за його висновками, в основі своїй є правильним, 
тобто таким, що надає (за несуттєвими винятками) словам і текстам 
названої глави саме ті значення, які були вкладені в них їх Автором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49059  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцюк Руслан Михайлович, Карпенко Катерина Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Simulation studу of cortical dynamics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє проводити моделювання біологічних 
нейронних мереж та виконувати дослідження нейронної динаміки. 
Застосовується, зокрема, для розрахунку коєфіцієнту синхронізації у 
кортикальних модулях, для візуалізації режимів слайкової активності 
біологічних нейромереж, для побудови просторово-часових діаграм та 
растрограм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49060  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афоніна Світлана Леонідівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізтех" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Studbook"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49061  
Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Силантьєв Денис 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)  Літературний твір наукового характеру "День Ч - День Чемпіона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі висвітлена методика проведення масового заходу - зарядки, 
метою якої було популяризація здорового способу життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49062  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожновський Сергій Миколайович, Ялова Тетяна Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенний альбом "Друзям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До альбому увійшли: "Паризьке танго", "Пам'яті Тамари Каци", 
"C'est tres bien!".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49063  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Ганна Костянтинівна, Бєлов Володимир Вікторович, Гриб 
Олег Миколайович, Даус Марія Євгенівна, Дорофеєва Валентина 
Павлівна, Захарова Марина Володимирівна, Захарова Тетяна 
Василівна, Колодеєв Євген Іванович, Лобода Наталія Степанівна, 
Пиліп'юк Віктор Вікторович, Селезньова Любов Василівна, Яров 
Ярослав Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Математичне моделювання 
гідроекологічного стану водних об'єктів України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі надається обгрунтування гідроекологічного моніторингу 
малих річок Одеської області як основа навчальних практик 
студентів гідроекологів, наступного математичного моделювання в 
гідроекологічних розрахунках і прогнозах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49064  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Go-A (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 "Коляда їде"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір київського гурту "Go-A" являє собою рідке поєднання 
різних стилів сучасної музики: електронної музики, псай-транс та 
дабстеп, сучасної рок-музики та українських народних мотивів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49065  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розинська Наталія Миколаївна  
 

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)  Сценарний план розважально-пізнавальної програми для 
телебачення "Політична кухня, політика і кухня, політики на кухні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49066  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Лісогор Марина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальний цифровий аналізатор спектру 
на базі алгоритму Берга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення створено для моделювання алгоритму Берга 
цифрового, паралельного, спектрального аналізу при обчисленні 
спектральної густини потужності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49067  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабанов Олександр Миколайович, Абрамчук Федір Іванович  
 
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 вибору і 
обгрунтування основних параметрів газових двигунів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено загальну схему методики вибору і оптимізації 
конструктивних і регулювальних параметрів газового двигуна з 
іскровим запалюванням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49068  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабанов Олександр Миколайович, Абрамчук Федір Іванович  
 
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 оптимізації 
регулювальних параметрів газового двигуна з метою забезпечення 
заданих показників токсичності відпрацьованих газів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На сьогоднішній день найбільш ефективно задача оптимізації 
регульованих параметрів газового двигуна з метою забезпечення 
заданих показників токсичності відпрацьованих газів вирішується за 
допомогою методу дослідження простору параметрів з використанням 
сіток І.М. Соболя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49069  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гецович Євген Мойсейович, Казакова Марина Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика экспериментальной 
оценки зависимости транспортной экологической нагрузки от 
режимов движения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована методика оцінки залежності транспортного 
екологічного навантаження від режимів руху транспортного потоку в 
міських умовах. Визначені показники роботи транспортного засобу, 
які впливають на величину викидів забруднюючих речовин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49070  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Семченко Наталія Олександрівна, 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 "Экспериментальные 
исследования распределения временных интервалов в транспортном 
потоке центральной части мегаполисов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі викладені результати експериментального визначення 
розподілу ймовірностей значень часових інтервалів в транспортному 
потоці на вулично-дорожній мережі центральної частини міста.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49071  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казакова Марина Олександрівна  
 

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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Влияние условий движения на 
загрязнение окружающей среды транспортными потоками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проведено аналіз факторів, які впливають на швидкість руху 
транспортного потоку. Розроблена модель зміни швидкості руху 
транспортного потоку в залежності від умов руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49072  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Milana Narniya (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 "Milana. Часть 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49073  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ескізів "Спинка ліжка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ескізів зображує різноманітні варіанти конструкції спинки 
ліжка оригінального дизайну. Твір містить 8 ескізів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49074  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  "Фліт" (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом групи "Фліт" "Вихід є!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку включені авторські музичні твори групи "Фліт", зібрані 
протягом 2010-2013 років. До збірки увійшли 20 пісень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49075  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарський Іван Миколайович, Азарська Олександра Олександрівна, 
Кравчук Віктор Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга І "Інновації в медицині"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга базується на досвіді багаторічної роботи авторів у різних 
областях традиційної, східної, слов'янської та ольмекської медицини.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49076  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарський Іван Миколайович, Азарська Олександра Олександрівна, 
Кравчук Віктор Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга ІІ "Інновації в медицині /Винаходи/"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В книзі викладені традиційні методи лікування із застосуванням 
медикотехнічних винаходів авторів, які можуть стати фактором 
здоров'я та довголіття людства на Землі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49077  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Володимир Вікторович, Гайдарджи Лариса Іллівна, Гриб 
Катерина Олександрівна, Гриб Олег Миколайович, Захарова Марина 
Володимирівна, Килимник Олександр Миколайович, Ковальчук 
Сергій Леонідович, Колодеєв Євген Іванович, Лобода Наталія 
Степанівна, Терновий Петро Анатолійович, Тучковенко Юрій 
Степанович, Шекк Павло Володимирович, Яров Ярослав Сергійович, 
Доровеєва Валентина Павлівна  

 
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 водообміну в системі 
"русло-заплава-лиман" для розробки рекомендацій щодо заходів 
екологічного оздоровлення гирлової ділянки річки Дністер за рахунок 
згінно-нагінних явищ та біомеліоративних функцій плавнів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Результати досліджень, методики та моделі, наведені в роботі дають 
можливість розробити заходи щодо екологічного оздоровлення 
гирлової ділянки річки Дністер за рахунок згінно-нагінних явищ та 
біомеліоративних функцій плавнів з величини припливу прісних вод 
річки Дністер до Дністровського лиману в умовах глобального 
потепління та результатів розрахунку проникнення галок лину 
солонуватих лиманних і солоних морських вод в водні об'єкти 
Нижнього Дністра.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49078  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

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)  Літературний твір "ПРИОБРЕТЕННЫЙ ИММУНИТЕТ - В ЖИЗНИ 
МОЕЙ СИЛЫ СЕКРЕТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить цикл віршів різних за тематикою. Це опис природи, 
спогади про минулі часи, сум за матусею.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49079  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Градоблянський Володимир Іванович, Кекух Володимир Федорович, 
Градоблянський Роман 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 з текстом "Погляд батька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня створена для популяризації української пісні, почуття гідності 
перед своїми батьками, любові до рідних та минулих поколінь.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49080  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никоненко Андрій Олександрович, Волошин Олександр 
Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Протокол описания компьютерной томографии при 
аневризме брюшного отдела аорты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Протокол опису найбільш конструктивно та детально описує форми 
та томографічно-анатомічні властивості аневризми, що дозволяє 
обрати найбільш підходящий вид та об'єм оперативного втручання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49081  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Наталія 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 "Особливості основних функцій маркетингу інноваційної 
продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито основні функції маркетингу інноваційної продукції, 
показано їх відмінність від маркетингу традиційної продукції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49082  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагорний Євген Ігорович  
 
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 "Удосконалення методики пошуку оптимальної моделі нової 
продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика пошуку оптимальної моделі нового товару, 
що спрямована на урахування технічних та економічних труднощів у 
досягненні необхідних значень параметрів продукції.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49083  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біловодська Олена Анатоліївна, Мельник Юлія Миколаївна  
 
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 "Оцінка маркетингової привабливості регіону згідно з 
концепцією сталого розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано теоретико-методичний підхід до оцінки маркетингової 
привабливості регіону згідно з концепцією сталого розвитку та 
виконано відповідну оцінку Сумської, Полтавської та Чернігівської 
областей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49084  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2013  
 
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)  Твір "Молекулярна теорія газів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49085  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могильний Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Соняшний камінь" 
("Соняшний камінь")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49086  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінсофт продакшн" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ 
AUTO.RIA.UA"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальне художнє оформлення сайту складають своєрідне 
вертикальне та горизонтальне тематичне структурування сайту, 
система пошуку інформації на сайті, інформаційне та візуальне 
забезпечення сайту.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49087  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пецюх Володимир Миронович (Володимир Пецюх)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Наповнення сайту "Гармонія з Богом" 
("www.tao.in.ua")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторські розробки з питань навчання, тренування і консультування 
у галузі психологічних і духовних практик.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49088  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Олександр Васильович, Васильєв Олександр Сергійович  
 

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 "Візуалізація даних бортового реєстратора 
польотної інформації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє обробити дані, зібрані бортовим реєстратором 
польотної інформації шляхом завантаження їх до робочої книги 
Microsoft Excel.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49089  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Олександр Васильович, Васильєв Олександр Сергійович  
 

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 "Модем наземної частини автоматизованого 
робочого місця пілота безпілотного літального апарату"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма емулює роботу модема наземного пункту керування і 
призначена для відладки та тестування інших комплексів наземного 
авіаційного обладнання у складі "Безпілотної навігаційної системи 
"Україна".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49090  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
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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 "Sub"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна прогарама розроблена за допомогою програмування 
"Visual Basic.Net", з використанням програмного продукту "Visual 
Studio 2010".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49091  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковриженко 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 "Визнання вітроенергетичного потенціалу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для визначення миттєвої 
швидкості вітру та миттєвого прискорення вітру засобами мови 
програмування FoxPro 2.6.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49092  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мех (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 "Беги, беги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49093  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольський Тарас Іванович (OST UP)  
 
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 "Начало"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "История", "Никогда", "Прозрачное платье", 
"Без сомнения моя", "Километрами".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49094  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисов Олег Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Ювенальная юстиция: как защищаться?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить опис тактичних прийомів юридичного захисту у 
справах про відібрання дітей та позбавлення батьківських прав, а 
також у випадках незаконного втручання у особисте та сімейне життя. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49095  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачковський Петро Олександрович, Колесниченко Володимир 
Олександрович, Воронцов Олексій Анатолійович, Ященко Олександр 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арумтек" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Управління 
збутом хлібокомбінату"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для автоматизації роботи 
експедиції хлібокомбінату: прийом заявок та їх комплектація, 
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планування маршрутів, складський облік, контроль роботи 
автотранспорту та перевізників.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49096  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 
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  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний фільм "О чём грустит бродячая собака"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фільм, завдання якого - спонукати людей до милосердя й турботи про 
бездомних тварин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49097  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сейфулліна Еліна Юріївна (Элина), Мельник В'ячеслав Валерійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеокліп  "Ты не мой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49098  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 
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)  Аудіовізуальний твір "НЛП - Практик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49099  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Молитва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49100  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Людмила Миколаївна, Світий Іван Миколайович, 
Пилипенко Інна Василівна, Єгорова Антоніна Вікторівна, Гайдукевич 
Діана Казимирівна, Данилова Олена Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія харчових технологій 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная система экспресс-
анализа безопасности пищевых продуктов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для прогнозування вмісту 
шкідливих речовин в харчових продуктах шляхом аналізу впливу їх 
на  тест-культури Stylonichia mytilus або Daphnia magnas S.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49101  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садовська Ірина Борисівна, Бабіч Ірина Іллівна, Жураковська Ірина 
Володимирівна, Левицька Світлана 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)  "Посібник з трансформації фінансової звітності за міжнародними 
стандартами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику представлено: нормативно-правове регулювання 
трансформації фінансової звітності, концептуальна основа, структура 
і правила МСФЗ, склад та формати звітів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49102  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жменько Зоя Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Навивка бісерних прикрас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник познайомить з різними подробицями користування бісерною 
технікою навивка та особливості користування волосінню як 
крипільним матеріалом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49103  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

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 "БИОГЕННЫЕ S-, P-, D-ЭЛЕМЕНТЫ И 
КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику висвітлено знаходження в таблиці Д.І. 
Мєнделеєва, будова, хімічні властивості та біологічна роль елементів. 
Охарактеризовано якісні реакції на кожну групу хімічних елементів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49104  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
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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  

 

Повне ім’я або 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 "РАСТВОРЫ, КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ 
РАВНОВЕСИЯ, БУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посідник присвячено основним поняттям та 
визначенням розчинів неелектролітів, електролітів, буферних систем, 
а також розглянуто основні положення електрохімічних процесів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49105  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

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 "ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, КОЛЛОИДЫ И 
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник охоплює програмні розділи предмету 
"Поверхневі явища", "Колоїди" та "Високомолекулярні сполуки".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49106  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

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  

 

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 "ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ И 
КИНЕТИКИ. ИХ ПРИМЕНЕНИЕ К БИОЛОГИЧЕСКИМ 
СИСТЕМАМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49107  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторчак Іван Іванович, Тупіков Борис Тихонович, Кірін Вячеслав 
Микитович  

 

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 механізованого проведення дільничної 
гірничої виробки слідом за посуванням очисного вибою - ТМПВОВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49108  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксения Заставская (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 "Янтарная сага"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49109  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксения Заставская (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Veto на счастье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49110  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксения Заставская (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 "Черное на белом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49111  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хапаєв Вадим Вадимович, Діденко Віталій Анатолійович, 
Крапівєнцев Максим Юрійович, Процько Олексій Анатолійович 
(Protsifer), Єремєєв Юрій Геннадійович, Вікторов Юрій Геннадійович  

 
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 "Севаспотоль. Испытание войной"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір складається з 4-х серій: "Прорыв", "Оборона", "Захват", 
"Благородная ярость".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49112  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків "ЕМ Украина Японские технологии"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49113  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Володимир Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Єднання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49114  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

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 "XOXO TEXT MESSAGE HELPER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрований словник скорочень у англійській мові, що 
використовується у листуванні та смс переписках, чатах тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49115  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Динин (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Цикл "Частушки" (философская лирика)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка віршів на сучасну тему.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49116  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олег Арсеньєв (псевдонім), Бугров Алєксєй Владіміровіч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Последний патрон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про Першу світову війну.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49117  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олег Арсеньєв (псевдонім), Бугров Алєксєй Владіміровіч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Повесть о Севастополе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про місто-герой Севастополь.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49118  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Михайло Володимирович, Назаренко Наталія 
Володимирівна, Голик Анна Валеріївна, Гураль Оксана Сергіївна, 
Коваленко Олександр Володимирович, Коваль Денис Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система К-MIS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програмне забезпечення поизначене для управління процесом 
лікування, оздоровлення та комплексної автоматизації всіх видів 
діяльності санаторно-курортних та медичних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49119  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Хоменко Сергій Анатолійович, Спіцин Олександр 
Васильович, Полевський Олександр Валерійович, Барановський 
Сергій Сергійович, Жабін Денис Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок жорстких армувань 
вертикальних стволів шахт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення призначене для розрахунку жорстких 
армувань вертикальних стволів шахт, виконання розрахунків 
жорстких характеристик, інерційних характеристик та виконання 
перевірочних розрахунків обраних параметрів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49120  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Мантула Вадим Дмитрович, 
Каневський Олександр Львович, Литвиненко Володимир 
Григорійович, 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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика розрахунку обсягів викидів 
діоксиду вуглецю на металургійних підприємствах України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для розрахунку викидів діоксиду вуглецю при 
виробництві чавуну і сталі, при використанні вапняку і доломіту та 
при стаціонарному спалюванні палива на всіх ланках металургійного 
виробництва.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49121  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна програма курсу (навчальної дисципліни) 
"Бухгалтерський облік в управлінні підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета курсу - формування сучасної системи знань з підготовки та 
надання облікової інформації як основи для прийняття обгрунтованих 
управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством. 
Зміст курсу представлено у 12 темах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49122  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна програма курсу (навчальної дисципліни) 
"Міжнародні стандарти фінансової звітності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдання курсу - вивчення концептуальних засад міжнародної 
стандартизації фінансової звітності; вивчення теоретичних засад 
підготовки та подання фінансової звітності за МСФЗ; набуття вмінь 
підготовки та подання фінансової звітності за МСФЗ; вивчення 
методик і технік розкриття облікової інформації в фінансовій 
звітності за МСФЗ. Зміст курсу представлено у 12 темах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49123  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна програма курсу (навчальної дисципліни) 
"Фінанси підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс спрямований на фундаментальну підготовку майбутніх 
фінансистів в сфері функціонування реального сектору економіки 
через формування практичних навичок щодо фінансових відносин, 
фінансових ресурсів, фінансових потреб, фінансових криз, організації 
фінансової діяльності підприємств.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49124  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Світлана Анатоліївна, Кузнецов Андрій Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна програма спеціального курсу (навчальної 
дисципліни) "Розвиток фінансової думки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета вивчення курсу - на основі передових прийомів та методик 
сформувати системне бачення еволюції світової фінансової думки. 
Завдання курсу - підготовка спеціалістів, схильних до нових інновацій 
і творчості, здатних професійно володіти різноманітними засобами, 
формами і методами навчання; формування наукового світогляду, 
оволодіння методами бачення еволюційного розвитку світової 
фінансової думки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49125  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Світлана Анатоліївна, Кузнецов Андрій Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна програма спеціального курсу (навчальної 
дисципліни) "Синергія інформації в бізнесі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Завдання курсу: формування теоретичних знань та вироблення 
практичних навичок забезпечення синергії інформації в бізнесі в 
умовах сучасної хаотично структурованої економіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49126  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунова Віра Федорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Наспіви зірок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49127  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипка Олег Юрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис проекту "Міжнародний фестиваль "Rock 'N' SICH"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49128  
 

Дата реєстрації авторського права  16.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Dr. Pepper" ("Доктор Пеппер")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49129  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьяконенко Лариса Петрівна  
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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)  Збірка музичних творів "Це вічна музика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49130  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргаєнко Олександр Петрович  
 

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 - музика до пісень "Моя любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49131  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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 инвестиций 
версии 2.0 (ЛИС ОИ 2.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для знаходження ефективних стратегій 
інвестування грошових коштів в придбання різнотипних джерел 
доходу, коли досягається максимальний, середній, абсолютний або 
відносний дохід від їх реалізації чи експлуатації при необхідних 
обмеженнях на ризик інвестиції та термін окупності, а також для 
проведення статистичного моделювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49132  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
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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 "Автоматизированное рабочее место сетевой 
инструментальной системы оптимизации инвестиций версии 2.0 
(АРМ СИС ОИ 2.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підготовки окремим користувачем вхідних 
даних, вирішуваних у мережевому середовищі задач знаходження 
ефективних стратегій інвестування грошових коштів в придбання 
різних джерел доходу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49133  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  DeFinch.com (псевдонім), Чижов Олександр Вікторович (DeFinch.com) 
 

Повне ім’я або повне 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 МАСТЕР 2 для автоматизации 
раскроя, распила листовых материалов и складского учета остатков 
(МАСТЕР 2)" ("МАСТЕР 2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49134  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янчук Ігор Вікторович, Невертій Ярослав Миколайович  
 

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)  Фотографія "Джем Толока" ("Джем Толока")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49135  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SERGE CURRANSHEE (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ALL RIGHT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49136  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SERGE CURRANSHEE (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "WHAT ELSE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49137  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SERGE CURRANSHEE (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "DREAM EXTREME"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49138  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  SERGE CURRANSHEE (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "EASY STREET"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49139  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Володимир Володимирович  
 

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 "TWО WAYS (два шляхи)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49140  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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 "Сильно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49141  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сгораю и таю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49142  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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 "Навстречу снам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49143  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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 "Уволят"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49144  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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 "Ты моё дыхание"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49145  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремнєв Анатолій Володимирович, Ямненко Михайло Іванович, 
Швагро Катерина Миколаївна, Коцюба Олександр Павлович, Коцюба 
Руслана Олександрівна, Сердюк Сергій Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Козацьке братство. Лицарі України. Книга перша"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49146  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печаткіна 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)  Роман "Тринадцать месяцев одного года"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ліза Сафронова разом з чоловіком знаходиться у весільній подорожі в 
Турції. Аланья - чудовий курорт, красивий готель, коханий чоловік. 
Ліза засинає у готелі, а просинається у смердючому підвалі...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49147  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печаткіна 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)  Роман "Хозяйка моей жизни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головні герої роману Поліна Тихонова - директор готелю "Пілігрим" 
в невеличкому курортному містечку. Іван Воронецький - бізнесмен, 
господар мережі готелів в містах України. Випадкова зустріч Поліни і 
Івана викликає спалах почуттів у нього і розпач у неї.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49148  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печаткіна 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)  Роман "Гарем для тебя одной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подорожувати Європою не так цікаво, як здається на перший погляд. 
Катерина Черниченко запрошена на весілля до подруги на 
невеличкий острів, поблизу Сицилії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49149  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печаткіна 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)  Роман "Алабай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головні герої твору Марія Гончарова та Ільяс Ахмедов. Вони як дві 
планети: рухаються кожен згідно своєї орбіти, обертаються навколо 
своєї осі. Вона - студентка Венеціанського університету. Він - 
нефтяний магнат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49150  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Хоменко Сергій Анатолійович, Барановський Сергій 
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                                                           Сергійович, Гашицький Станіслав Анатолійович, Жабін Денис 
Валерійович, Парфенюк Євген Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система розрахунку 
вентиляції шахт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49151  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Речицький Олександр Наумович, Решнова Світлана Федорівна  
 
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)  Твір наукового характеру "Індивідуальні завдання з органічної хімії 
для самостійної роботи студентів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник призначений для підготовки студентів хімічних 
спеціальностей, а також він може використовуватись студентами 
біологічних, фармацевтичних, сільськогосподарських напрямів 
підготовки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49152  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврикова Оксана Валентинівна, Лисенко Катерина 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)  Методичний посібник "Діагностика вищих психічних функцій у дітей 
4-5 років: методичні рекомендації для корекційних педагогів 
дошкільних спеціальних навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлені психодіагностичні методики для 
дослідження мислення, пам'яті, уваги, сприймання, уяви, мовлення у 
дітей 4-5 років.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49153  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврикова Оксана Валентинівна, Литвиненко 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
розробки конспектів уроків до теми "Тварини" з курсу "Я і Україна" 
(3 клас)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику представленні уроки з навчального курсу "Я і Україна" до 
розділу "Тварини", який передбачено програмою "Я і Україна" у 
третьому класі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49154  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврикова Оксана Валентинівна, Коваленко Марія 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 наукового характеру "Методичні 
розробки конспектів уроків до теми "Жива природа. Рослини" з курсу 
"Я і Україна" (3 клас)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49155  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврикова Оксана Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
викладання природознавства в допоміжній школі. Практикум для 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 
"Дефектологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожне заняття містить завдання практичного характеру, що значно 
підвищить підготовку майбутнього педагога до роботи в школі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49156  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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)  Літературний твір "Пропозиція по створенню і реалізації на 
практиці: "Міжнародного ВЕБ - порталу "Меморіал пам'яті людства 
по загиблих" (в війнах, конфліктах, катастрофах, тощо), на протязі 
всієї історії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Такий ВЕБ ресурс матеме велике виховне значення для 
підростаючого покоління землян. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49157  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоглазов Володимир Олексійович, Пєтров Андрій Володимирович, 
Абрамова Ксенія Володимирівна, Гордієнко Андрій 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 "Метод лечения гастропатии у больных 
ревматоидным артритом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод лікування гастропатії у хворих на ревматоїдний артрит 
дозволяє зменшити негативний вплив нестероїдних протизапальних 
препаратів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49158  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоглазов Володимир Олексійович, Алі Мохамад Таха, Гордієнко 
Андрій 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 "Метод реабилитации антиэндотоксинового 
иммунитета у больных хроническими обструктивными 
заболеваниями легких"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод реабілітації антіендотоксинового імунітету у хворих на хронічні 
обструктивні захворювання легенів заснований на використанні 
препарату рослинного походження Манакс. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49159  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Временный технологический 
регламент на производство композиционного материала фторопласт - 
4 и 15% углеродных нанотрубок "Ф4/УНТ15" ВТР 03291669.014-2012"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49160  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піщанецький Сергій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СДМ" 

 

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 "Єдина інформаційно-програмна система 
захищеного електронного документообігу та контролю" ("СОД 2,0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для захищеного електронного документообігу з 
можливістю контролю, статистики та аналітики за передаваними 
даними в реальному часі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49161  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драчевська Крістіна Миколаївна, Бугорська Ірина Володимирівна  
 

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)  Програмний продукт "Комплекс програмного забезпечення 
"Оголошення України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Унікальність розробки полягає в тому, що дана система розроблялась 
для забезпечення швидкого пошуку по великим базам оголошень. 
Система 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  49162  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головенець Микола Максимович  
 

Повне ім’я або 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 "Про простір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про простір, це уява околоземного і всесвітнього простору. Вплив 
планет на простір.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49163  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хурса Володимир Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Вернадський у Шишаках. Історико-краєзнавчі нариси, 
дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга розповідає про наукову і подвижницьку діяльність 
всесвітньовідомого вченого В.І. Вернадського у період його 
перебування у містечку Шишаки Полтавської області.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49164  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовик Дмитро 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 "Інтелектуальна система контролю 
ефективності фінансово-господарської діяльності промислового 
підприємства за допомогою генетичного алгоритму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена інтелектуальна система дозволяє контролювати 
ефективність фінансово-господарської діяльності промислового 
підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49165  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовик Дмитро 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 "Бібліотека для розробки програмного 
забезпечення, що потребує використання генетичних алгоритмів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблена бібліотека дозволяє розробляти програмне забезпечення, 
що потребує використання генетичних алгоритмів - потужного засобу 
штучного інтелекту.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49166  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Володимир Михайлович, Назаренко Михайло 
Володимирович, Хоменко Сергій Анатолійович, Барановський Сергій 
Сергійович, Гашицький Станіслав Анатолійович, Парфенюк Євген 
Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система розрахунків для 
формування плану ліквідації аварій в шахтах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування оптимальних планів евакуації 
працівників в умовах виникнення аварійної ситуації в шахті з метою 
усунення загрози життю та здоров'ю працівників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49167  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Dreams about dreams"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дебютна збірка, до якої увійшли вірші, що народилися в особливий 
період життя автора - період зустрічі зі своєю долею, а потім краху 
всіх надій і болючого розставання з нею.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49168  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ігор Анатолійович, Валевський Анатолій Євгенович  
 

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 дитячого повнометражного пригодницького художнього 
фільму-казки "Чарівна перлина" тривалістю 80 хвилин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це історія сміливого і кмітливого хлопчика-сироти Левка 
Роздобудька, який мріє знайти для себе добру сім'ю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49169  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клементьєв Олександр 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 "Задача УМВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Задача для любителів математики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49170  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мисов Олег Петрович, Каюн Ігор Георгійович, Калашников Сергій 
Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційне моделювання седиментації 
колоїдних частинок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою інформаційну систему 
протікання процесу седиментації колоїдних часток, в якій 
використана стохастична модель осадження з урахуванням фізичних 
параметрів частинок та гравітаційних сил.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49171  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгалець Сергій Михайлович, Бевз Олександр Миколайович, 
Лісовенко Анна 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 "Динамічний розподіл пам'яті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному творі представлено новий алгоритм динамічного розподілу 
пам'яті, який дає можливість досягти більшої швидкодії при 
використанні меншого об'єму пам'яті.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49172  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєсєда Володимир Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Пластика тела 
спящего"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз поз сну в анатомо-біомеханічному аспекті дозволив визначити 
вплив сили гравітації на формування постави у горизонтальному 
положенні людини, що може бути використано фахівцями в області 
реабілітології у вигляді ортопедичних укладах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49173  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Решетніков Василь Семенович, Горобець Іван Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Орлята вчаться літати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В радянські часи фільми для дітей та юнацтва зіграли велику роль в 
вихованні декількох поколінь в дусі високого патріотизму і любові до 
своєї Батьківщини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49174  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородін Руслан 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 "Віртуальна примірювальна "Nice Fit" ("Nice 
Fit")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє людині, знаходячись перед екраном, за допомогою 
жестів рук обирати предмети одягу, взуття та аксесуари, які 
завантажені в програму.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49175  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсєєв Олександр Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музики до пісень "Есть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49176  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілясова Аліна Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Wish"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49177  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітюк Марися Юріївна, Кондакова Марія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Листопад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій про випадкову зустріч колишнього зека Колі і дівчинки 
Валі і про те як ця зустріч пробудила в них давно забуті теплі почуття. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49178  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітюк Марися Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "В деревах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій кінофільму - метефорична історія про двох чоловіків, яких 
п'яних загнали на дерева собаки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49179  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітюк Марися Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Коли падають дерева"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складна історія про розрив між дійсним і бажаним.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49180  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітюк Марися Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Больнічка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій розовідає про маленьких хлопчиків і команду диспечерів 
швидкої допомоги.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49181  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукаш Сергій Іванович, Вакал Лариса 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 "Модуль перерахунку даних газоаналізатора"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для обробки  даних, одержаних за 
допомогою газоаналізатора.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49182  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Володимир Володимирович, Москвіна Світлана 
Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу стану вантажного 
автомобіля при перевезенні вантажу на великі відстані"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма здійснює моніторинг, надає поточну 
інформацію оператору диспечерського центру.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49183  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Володимир Володимирович, Москвіна Світлана 
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 "Моделювання та дослідження 
характеристик пружини демпфера автомобіля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для моделювання динамічних 
характеристик пружини демпфера автомобіля в залежності від 
рельєфу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49184  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудрик Галина Віталіївна, Москвіна Світлана 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 "Система управління тепловологісним 
режимом промислових теплиць"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма здійснює моніторинг тепловологісного режиму 
і надає поточну інформацію черговому диспетчеру про стан об'єкта 
управління на основі отриманих в результаті моніторингу даних.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49185  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубровський Олексій Євгенович, Пряміков 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 "Модуль "Обробники повідомлень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для визначення політики 
взаємодії клієнта та серверу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49186  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубровський Олексій Євгенович, Пряміков 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 "Модуль "Базові структури"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма, яка є частиною комп'ютерної програми "Система 
психологічного тестування "Sprint Test".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49187  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубровський Олексій Євгенович, Пряміков 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 "Модуль "Тестові структури"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма, яка є частиною комп'ютерної програми "Система 
психологічного тестування "Sprint Test". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49188  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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 "Школа Вселенского Знания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга знайомить читачів із планом Творця з еволюції свідомості 
людини в боголюдину.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49189  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубровський Олексій Євгенович, Пряміков 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 "Модуль "Тестовий процесор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма є частиною програми "Система 
психологічного тестування "Sprint Test".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49190  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорноіван Олексій Петрович  
 

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)  Роман "Едвард Тарша "Гуляйпільська застава", другий том"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Переклад роману в 5 томах відомого польського письменника 
Едварда Тарша, другий том якого присвячений подорожі польського 
шляхтича на службу до прикордонної застави в Гуляйполі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49191  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Олександр Анатолійович, Антіпова 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)  Твір наукового характеру "Система оцінки естетичних параметрів 
реставрацій фронтальних зубів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система складається з оцінки вестибулярної поверхні реставрації за 
10 критеріями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49192  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаппо Віолетта Валеріївна  
 

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)  Навчальний посібник "Основи етнопедагогіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику висвітлено й систематизовано провідні аспекти 
української народної педагогіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49193  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаппо Віолетта Валеріївна  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика виховної роботи в літніх 
оздоровчих таборах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику визначено теоретичні засади діяльності літнього 
оздоровчого табору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49194  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могильний Геннадій Анатолійович, Тихонов Юрій Леонтійович, 
Семенков Віталій Васильович, Скачко Валерій Валерійович, 
Онопченко Світлана Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний заклад "Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерфейс автоматизованої системи 
підготовки електронних курсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відноситься до автоматизованої системи технопроцесів 
підготовки електронних курсів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49195  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жирак Людмила Михайлівна  
 

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)  Твір наукового характеру "Програма соціальної адаптації та 
інтеграції дітей з вадами слуху засобами активного туризму 
"Мандрувати може кожен"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплексна програма соціальної адаптації та інтеграції дітей з 
вадами  слуху засобами активного туризму, психоемоційних 
особливостей дітей з вадами слуху в умовах навчально-виховного 
процесу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49196  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леута Юрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій дебютного короткометражного фільму "З акордеоном у 
Париж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Село на західній Україні. Наші дні. Молодий хлопець Павло, 24 роки, 
збирається у подорож щоб перетнути польський кордон і потім 
дістатися Парижу. Він мріє заробити там гроші, працюючи вуличним 
музикантом, а згодом купити собі білий кабріолет.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49197  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піщалковська Марина Костянтинівна, Гребіник Катерина Вадимівна 
 

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)  Науковий твір "Програма для спеціалізованої школи з поглибленим 
вивченням іноземних мов. Італійська мова (друга мова) 5-11 класи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49198  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піщалковська Марина Костянтинівна, Гребіник Катерина Вадимівна 
 

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)  Науковий твір "Програма факультативного курсу вивчення 
іноземної мови. Італійська мова. 1-4 класи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49199  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарова Стелла Олегівна (STELLA)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Господь мой Отец"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49200  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нємченко Вікторія Володимирівна (Славина Виктория)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Любовь и Магия. Женщина-Ведунья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49201  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49202  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрова Олена Дмитрівна  
 

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 "Український колорит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49203  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект деталей конструктора "ЮНЫЙ АРХИТЕКТОР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49204  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапов Сергій Трохимович, Железов Володимир Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "История выигрыша"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49205  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійчук Андрій Ярославович  
 

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)  Посібник "Алгометрична психологія. Книга, що змінить світ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі викладені положення Алгометричної психології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49206  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ченчик Оксана Володимирівна (Оксенія Бурлака)  
 

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 "Женщина в холодной постели"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49207  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ченчик Оксана Володимирівна (Оксенія Бурлака)  
 

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 "Ти лети-лети"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49208  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багаліка Володимир Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Эрот и Психея"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49209  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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 "Всё таки верь и жди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки віршів  "Всё-таки верь и жди" входять наступні вірші: 
"Всё-таки верь и жди", "Мы встретим друг друга", "Лечу", 
"Доленько моя", "Добро переможе", "Рядом чтоб плечи", "Чтоб 
радовал рассвет", "Желаю", "Доченька моя","Я хочу дотик".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49210  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катрина Шандрия (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 "Сурсум. Битва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49211  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козлова Наталія Григорівна, Ларіоненко Олена Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Соувін 
Саппорт" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ескіз, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру  "Комплект лекал і 
технологічної документації для виготовлення швейного вибору - 
спідниці "Модель 11.306.78.8015"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49212  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович, Бездушна Юлія Сергіївна, Бездушний 
Петро Миколайович, Братчук Людмила Михайлівна, Каменщук 
Богдан Дмитрович, Носенко Юрій 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)  Практичний посібник "Бухгалтерський облік інноваційної діяльності 
та об'єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкрито питання нормативно-правового регулювання 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, механізм 
державної реєстрації, правового захисту та комерційного 
використання об'єктів інтелектуальної власності наукових установ. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49213  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович, Метелиця Володимир Михайлович  
 

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)  Практичний посібник "Закупівля товарів, робіт, послуг за державні 
кошти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У посібнику розглянуті правові та економічні засади здійснення 
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49214  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віннов Олексій Сергійович, Маєвська Тетяна 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)  Науковий твір "Метод визначення кольору харчових продуктів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Встановлено необхідність розробки сучасного точного визначення 
кольору. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49215  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жихарєва Єлізавета Михайлівна (Ліза Васабі)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Смішною" ("Смешной")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49216  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жихарєва Єлізавета Михайлівна (Ліза Васабі)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "З медом" ("С медом")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49217  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жихарєва Єлізавета Михайлівна (Ліза Васабі)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Додому" ("Домой")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49218  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прощенков Олексій Вікторович, Макарова Стелла Олегівна 
(STELLA)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "No one but you"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49219  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікорський Тимур Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Технічне 
завдання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В технічному завданні викладені інструкції для створення 
оригінального програмного забезпечення, призначеного для 
використання агенціями нерухомості та індивідуальними 
підприємцями, що займають операції з нерухомістю.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49220  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікорський Тимур 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 "ARENDA G ROUP"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49221  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікорський Тимур 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 "Дизайн сайту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49222  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорогань Олена Степанівна  
 

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 "КСД Курьерская Служба Доставки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49223  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманенко Лілія Владиславівна  
 

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 "ASTER CERERA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок зі стрічкою, на якому білий ведмідь сидить у центрі 
зоряного неба, зображеного у вигляді зоряного глобусу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49224  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманенко Лілія Владиславівна  
 
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)  Художнє оформлення Астрологічного паспорту "ASTROLOGY 
PASSPORT" ("Астрологічний паспорт "ASTROLOGY PASSPORT")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Астрологічний паспорт представлений у вигляді книжки з 6 сторінок, 
що має глянцеву обкладинку, свою особисту серію .   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49225  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманенко Лілія Владиславівна  
 
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)  Художнє оформлення Сертифікату (Свідоцтва) експерта з астрології 
та окультних наук "Certificate" ("Certificate")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сертифікат експерта з астрології та окультних наук розроблено і 
представлено у вигляді посвідчення, яке видається експерту згідно 
його диплому фахівця.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49226  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманенко Лілія Владиславівна  
 
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)  Художнє оформлення Нумерологічної карти "Numerological map" 
("Нумерологічна карта "Numerological map")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Нумерологічну карту представлено у вигляді книжки з 6 сторінок яка 
має глянцеву обкладенку, свою особисту серію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49227  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харітонов Віталій Володимирович, Корнілов Денис Ігорович, 
Михалюк Микола 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)  Програмний продукт "Інноваційні Автоматизовані Рішення 
"Ресторан"; "Innovative Automated Solutions "Restaurant" ("ІАР 
"Ресторан"; "IAS "Restaurant")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Призначена для використання ресторанами, кафе та ін. як 
додатковий сервіс обслуговування клієнтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49228  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єщенко Віктор Олексійович, Крищук Микола Георгійович, Леоненко 
Павло Вікторович, Леоненко Галина 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 для аналізу розшифровки та кількісного 
представлення величин оклюзійних навантажень на оклюзіограмах, 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

67 

відображених на полях тиску вимірювальної плівки Fuji Prescale 
Pressure Messuring System (Fuji Photo Film Co., Ltd., Tokyo, Japan)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма використовується для аналізу розшифровки та кількісного 
представлення  величин оклюзійних навантажень на оклюзіограмах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49229  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

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 "Двоповерховий дерев'яний будинок з колоди 
перерізу 360 мм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49230  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арбузов Михайло Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Преобразователь" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AASE Preo Рlus - комплекс спеціального 
програмного забезпечення ACOE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс спеціального програмного забезпечення АСОЕ - це 
автоматизована система, що забезпечує функції збору, обробки і 
передачі даних обліку енергоресурсів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49231  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюнько Сергій Олексійович (Сер)  
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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 "Мышление, поступки, культуры ХХI в."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49232  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Загальний сценарій мультиплікаційного серіалу "СКАЗОЧНАЯ 
РУСЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49233  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Шевченко Світлана Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система "ТЕР-
ІНФО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49234  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анісімов Віктор Рудольфович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАРТАЛ-СТАЙЛ" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дизайн корпоративного одягу працівників 
українського підприємства поштового зв'язку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49235  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатьєв Павло Борисович  
 
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 "Колокола души или 16 
душевных историй"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49236  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібрахім Етхем Коч  
 
Повне ім’я або 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 "Модульная система планировки жилых 
домов по методу Этхем Коч" ("Модульные системы архитектурного 
планирования Этхем Коч")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49237  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібрахім Етхем Коч  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Жилые дома по улице Балаклавская-Русская в 
городе Симферополе, Автономная Республика Крым" ("Жилые дома 
архитектора Этем Коч")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49238  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
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, 
складений твір, похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Кармелюки. До історії Запорозького полку ім. отамана Янка 
Кармелюка Армії УНР"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це збірка мемуарів старшин Армії УНР про Кармелюцький курінь, 
нариси Романа Коваля про старшин-кармелюківців, "Неповний 
список старшин Окремого гайдамацького курення ім. Я. Кармелюка 
та Запорозького полку ім. Я. Кармелюка" і документи про цю 
звитяжну українську частину.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49239  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
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, твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Юрій Горліс-Горський. Ми ще повернемось!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49240  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Роман Миколайович  
 
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, 
складений твір, похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Петро Дяченко. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го 
кінного полку Чорних запорожців Армії Української Народної 
Республіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У спогадах йдеться про збройну боротьбу за Українську державу в 
1918-1920 роках, зокрема бої на Чернігівщині та Харківщині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49241  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
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, 
складений твір, похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Душею з вами... Спогади Лідії Чучупак-Завалішиної, дочки 
начальника штабу полку гайдамаків Холодного Яру Петра 
Чучупака" ("Душею з вами...")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Спогади про родину Петра Чучупака - його батьків Степана та 
Оксану, дружину Ганну, її рідних й про село Мельники. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49242  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 
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, 
похідний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Юрій Горліс-Горський. Холодний Яр. Спогади осавула 1-го 
куреня полку гайдамаків Холодного Яру"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У виданні вперше опубліковано всі відомі звернення холодноярців за 
1919 - 1921 рр., які підтверджують документальність твору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49243  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

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, 
похідний твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Яків Гальчевський. З воєнного нотатника"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У мемуарах козаків і старшин Армії УНР, повстанців і отаманів 
розповідається про становлення українського війська.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49244  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

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 "Так творилося українське військо" 10 спогадів учасників 
Визвольної війни 1917-1920-х років" ("Так творилося українське 
військо")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книжці розповідається про боротьбу проти московської комуни на 
Київщині та Поліссі в 1920-1922 роках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49245  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богуслав 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)  Графічне зображення логотипу "ЗОЛОТИЙ КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ 
ЦЕНТР МАЙБУТНЬОГО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Графічне зображення логотипу "ЗОЛОТИЙ КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ 
ЦЕНТР МАЙБУТНЬОГО" з ілюстрованим силуетом профілю голови 
людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49246  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Ірина Миколаївна, Дем'янова Анна Олегівна  
 

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 "TOUCH"/"ТАЧ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49247  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошаєв Євген Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип для лікарської установи, школи, інтернату, 
організації освіти" ("Логотип для дитячої установи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49248  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Дмитро Михайлович (Галіцин), Бубнов Ювєналій 
Ювєналійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мелодии Весны"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49249  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головинський Максим Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Золотая коллекция"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49250  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головинський Максим Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "В тренде"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49251  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пустирєв Роман Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "На розливах сонячних рік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49252  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Марія Федорівна  
 

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)  Збірка віршів "Поезія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49253  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєва Дарина 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)  Роман "Королівство Звірів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Світлий Світ - це Світ Десяти Королівств, які підписали мирну угоду 
та жили дружньо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49254  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліптуга Іван Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка емблем "Одесский 
национальный театр оперы и балета"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49255  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовик Дмитро 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 "Інтелектуальна система вирішення 
оптимізаційних задач планування виробництва за допомогою 
генетичного алгоритму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтелектуальна система дозволяє вирішувати задачі планування 
виробництва, в яких наявна певна кількість видів продукції, яку 
можна виробляти, та накладені обмеження щодо виробництва. 
Програма дозволяє визначити оптимальну кількість продукції 
кожного виду, що принесе максимальний прибуток з урахуванням 
усіх заданих обмежень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49256  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топчій Юрій Юрійович (Густав Водичка)  
 

Повне ім’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 "Родина дремлющих ангелов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга - особливий дарунок тим, хто любить правду.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49257  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Топчій Юрій Юрійович (Густав Водичка)  
 

Повне ім’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 "Записки наследника"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга - есхатологічна казка для дорослих, в якій надзвичайно 
складні речі пояснюються простою мовою нашого дитинства.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49258  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моісєєнко Ігор Олексійович  
 

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 "Сектор обстрела - "Аисты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Незакінчені вірші вбитого в Афганістані Поета-Героя "Аіста" 
проводять його, також обдарованого підлеглого Богдана Білограда, 
кривавими ешафотами війни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49259  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доля Марія Федорівна  
 

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)  Повість "Смуга, шириною в життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повість про події в житті українського селянства в двадцятому 
столітті, із спогадів, розповідей дітям - їх рідними людьми, власних 
спогадів та власних роздумів щодо громадського обов'язку донесення 
людям інформації про негативний досвід життя селянина в 
радянському соціалістичному суспільстві з метою недопущення 
диктатури тоталітарних режимів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49260  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Почапська Світлана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Пэтти-Пу и Питтипа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коли все погано, і допомоги чекати нізвідки, і надії зв'язувати ні з 
ким, залишається діду Матвію тільки дивитися в небо і шукати утіхи 
в співі пташки Дандаланці... 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49261  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варшавська 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)  Твір наукового характеру "РАЗГОВОРНИК. English-Russian 
Phrasebook"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей Розмовник розроблений для осіб, що виїзджають з різною метою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49262  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поніманська Тамара Іллівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Дошкільна педагогіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розкрито загальні засади дошкільної 
педагогіки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49263  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поніманська Тамара Іллівна  
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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 "Основи дошкільної педагогіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розглядаються загальні основи дошкільної 
педагогіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49264  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Ганна 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)  Текст "Авторский курс "Френч - Достижение совершенства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49265  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепурний Геннадій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "МНЕМОТЕХНІКА: 
ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ В 
УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою даного посібника є розробка, експериментальна перевірка і 
розповсюдження методів і прийомів мнемотехніки як засобу 
підвищення продуктивності освітнього процесу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49266  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабадишин Ростислав Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Хто розкидав землею дороги?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49267  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонова Олена Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СХЕМЫ 
ТЕОРИИ РОЛЕЙ ЕЛЕНЫ САМСОНОВОЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

                                                                        
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49268  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русняк Василь Васильович (Василь Білий)  
 

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 "Фотодний газорозподільний механізм"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис варіанту фотодного газорозподільного механізму, 
його особливостей та переваг.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49269  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громова Дар'я Володимирівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

81 

Повне ім’я 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 альбом "Поверь мне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49270  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бараников Микола Іванович, Бараников Ярослав Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір практичного характеру "Русские шахматы, Большие русские 
шахматы, Малые русские шахматы, Шахматная фигура "Витязь", 
шахматная фигура "Гном", Шахматная игровая единица "Стрелец", 
Стоклеточная шахматная доска, Восьмидесяти клеточная шахматная 
доска"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Російські шахмати відностяться до інтелектуальних ігор з ширшими 
дебютними і комбінаційними можливостями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49271  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
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)  Книга "Криниця пам'яті людської"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір пропагандує людяність, щиру увагу до проблем ближніх та 
любов до рідного краю через активне знайомство з його історією, 
пам'ятками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49272  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір, створений для телебачення "Телевізійна 
програма "Дитячий муз-парад"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір про телевізійний дитячий музичний хіт-парад, який збирає кліпи 
дітей/молодих виконавців до 18 років з усього світу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49273  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вайнер Симон Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "БОГ, ЧЕЛОВЕК, ИСТИНА, ЖИЗНЬ, РАЗУМ 
(ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА Третьего Тысячелетия от РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі доводяться питання, на які Люди і все Людство на протізі 
тисячоліть були не взмозі відповісти чітко і ДОКАЗОВО.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49274  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Місяйло 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)  Літературно письмовий твір "Авторська концепція/методика 
культурного розвитку дітей та молоді Володимира Місяйла 
"Продюсерський центр STAR SCHOOL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49275  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумова Єлена Владіміровна  
 
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-письмовий твір белетристичного характеру "Легенда 
рождения десятой музы -  Музы Кино"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49276  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенко Віталій Віталійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Анкета SGRQ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма може знадобитися під час роботи лікаря будь-якої 
спеціальності для об'єктивного визначення якості життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49277  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфененко Юлія Вікторівна, Шендрик Віра Василівна, 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 "Heat Data Storage"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, яка представляє собою набір 
програмних інструкцій мовою SQL.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49278  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ободяк Віктор Корнелійович, Лютий Артем Олександрович, Лавров 
Євген Анатолійович  

 
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 "Информационная система распределения 
заявок между операторами корпоративной компьютерной сети"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма, що забезпечує зв'язок між оператором--
керівником і операторами-виконацями, які працюють в локальній 
системі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49279  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прилуцький Олег Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "eatsmart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49280  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фарзаліна Зоя Іллівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман в двох частинах "Посмертный монолог", "Дверь к прощению"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49281  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пікман Ірина Леонідівна  
 

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 "ПАЛИТРА ЖИЗНИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Багатогранність і барвистість, велика кількість відтінків і нюансів, 
насиченість і непоказність - таким чином можна охарактеризувати 
палітру життя.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49282  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меркулова Олена Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Сценарій дитячого 
конкурсу "Відкритий форум-конкурс бієнале сучасного мистецтва 
"БІЛА КНЯЗІВНА ВСЕСВІТУ" ("Сценарій дитячого конкурсу "БІЛА 
КНЯЗІВНА ВСЕСВІТУ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою сценарій проведення дитячого конкурсу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49283  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система дослідження 
динамічного хаосу часових рядів та скалярних реалізацій від 
динамічних систем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана інформаційна система призначена для дослідження динамічного 
хаосу в часових рядах та склярних реалізаціях від динамічних систем. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49284  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система дослідження 
регулярної та хаотичної динаміки складних динамічних систем 
"Nonlinear Dynamics Complex Solver (NDCS)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана інформаційна система призначена для дослідження регулярної і 
хаотичної поведінки складних нелінійних, динамічних систем.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49285  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Математична модель розрахунку 
динамічних показників перехідних процесів дизеля з турбінним 
наддувом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49286  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

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  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Математична модель розрахунку 
параметрів зовнішньої швидкісної характеристики дизеля з 
газотурбінним наддувом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49287  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Математична модель розрахунку процесу 
рушення, розгону та руху машинно-тракторного агрегату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49288  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Лібрето до балету "AD CONCENTUS", "К ГАРМОНИИ" История 
Души и Человека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49289  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Іван-Вячеслав Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового кінофільму "Прощена Марія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49290  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Іван-Вячеслав Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового кінофільму "Вінок із Ирію"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49291  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарьов Вадим Геннадійович  
 

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 "Вовка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'ятирічний хлопчик Вовка щиро любить свою іграшку - рудого 
песика.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49292  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарьов Вадим Геннадійович  
 

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 "Музична історія" ("Музыкальная 
история")   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Маленький принц живе в світі, де відсутні фарби і не звучить музика.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49293  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарьов Вадим Геннадійович  
 
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 "З того боку хати" ("По ту сторону дома")   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головний герой історії - хлопець Льоха, за кілька днів йому 
виповниться шістнадцять років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49294  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубенко Крістіна Сергіївна, Дубенко Юлія Миколаївна, Дубенко 
Сергій Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Покровительница любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головний герой кінокомедії - тридцятирічний бізнесмен Арсеній на 
аукціоні купує древню статую Ізінді, яка є міфологічною 
покровителькою любові, і привозить її до себе додому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49295  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Мирослав Олександрович, Усерднов Олександр Дмитрович, 
Калмиков Андрій 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 "Інформаційна підсистема пошуку 
оптимального розподілу інформаційних потоків транзитного 
оператора зв'язку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49296  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AUTOMATIC SYSTEMS HEDGING 
(АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХЕДЖИРОВАНИЯ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматичне керування коштами  на валютних ринках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49297  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Микола Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення "Лелека" - оберіг Національних команд України з 
футболу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49298  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Ярослава Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

91 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Чарівна мелодія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49299  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Ярослава Василівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Пролітає сизий голуб" (колискові)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49300  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Ярослава Василівна  
 
Повне ім’я 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 "Від щирого серця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49301  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Ярослава Василівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Красивая" (українські та російські пісні)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49302  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Ярослава Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Весела зима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49303  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Ярослава Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Сердечные воспоминания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49304  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Ярослава Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Колисала матуся дитину" (колискові)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49305  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трач Ярослава Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "На земле живёт любювь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49306  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  сестра Анна Трач ЧСВВ (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 "Найважливіше - до Бога любов" (релігійні пісні)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49307  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Юлія Григорівна, Бекас Ольга 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 "Judoist"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дає змогу здійснювати моніторинг фізичної 
підготовленості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49308  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумова Єлена Владіміровна  
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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 "Изображение Музы Кино - Тэнии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наводиться стилізований малюнок - зображення Музи Кіно - Тенії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49309  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богач Роман Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Курс англійської мови "АНГЛИЙСКИЙ ЗА 7 
ЧАСОВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49310  
 

Дата реєстрації авторського права  23.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божинський Артем 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 "Антивірусний комплекс для OC Android 
"Android Secure Check"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49311  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелентьев Олег Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутнього вчителя трудового навчання 
до вивчення в школі прогресивних технологій виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49312  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Олександр Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Проектна технологія: теорія, історія, практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49313  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ящук Сергій Миколайович, Бербец Віталій Васильович, Коберник 
Олександр Миколайович, Терещук Андрій Іванович, Авраменко Олег 
Борисович  

 

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 "Сучасний урок технологій у 
старшій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49314  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Тамара Василівна, Бербец Віталій Васильович, Коберник 
Олександр Миколайович, Терещук Андрій Іванович, Ящук Сергій 
Миколайович, Дубова Наталія Вячеславівна, Харитонова Валентина 
Василівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Трудове навчання в школі: проектно-технологічна 
діяльність 5-12"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49315  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубова Наталія Вячеславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Декоративно-ужиткове мистецтво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49316  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бербец Віталій 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 "Професійне становлення та самовизначення 
особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49317  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Людмила Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Технологія обробки деталей 
швейних виборів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49318  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харитонова Валентина 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)  Монографія "Формування художньо-конструкторських знань та  
вмінь старшокласників: теорія і методика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49319  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бербец Віталій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Діагностування навчальних досягнень учнів у процесі 
трудового навчання: сутність, критерії, методика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49320  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербаков Євгеній Миколайович, Олійник Олександр Сергійович, 
Сорокін Віктор 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 "PWM for RGB"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено підручник, що містить систематичний виклад учбової 
дисципліни "Судова експертологія", тестові завдання, теми рефератів 
та  самостійних робіт.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49321  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонтович Костянтин Костянтинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Реальність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49322  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуть Микола Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Скаути України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня створена як гімн органіції скаутів України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49323  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гулуєва Сабіна Байрамівна  
 

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 "Раїса Окіпна. Повернення із забуття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір присвячений життю примадонни оперного театру у Києві та 
члену розвідувально-диверсійної групи "Максим" (1941-1942 рр.).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49324  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федик Оксана Василівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник-довідник "Сексологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До словника-довідника увійшли 441 поняття і терміни з питань 
сексології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49325  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вихованець Світлана Василівна, Попель Сергій Любомирович, 
Баскевич Олег Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб діагностики вигинів хребетного стовпа у 
фронтальній площині за показниками водяної ваги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Відомо, що загальна діагностика сколіозу базується або на візуально-
пальпаторних оцінках, або на вимірюванні лінійно-кутових 
характеристик окремих частин тіла на рентгенограмах.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49326  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Сергій Любомирович, Мицкан Богдан Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір із таблицею "Тривалість, об'єм та інтенсивність 
фізичних навантажень після дії довготривалої гіпокінезії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Відомо, що довготривала гіпокінезія викликає дещо змінені механізми 
розвитку загального адаптаційного процесу організму. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49327  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопів Володимир Васильович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Матеріали електронної техніки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано методи одержання та властивості матеріалів, які 
застосовуються на електронній техніці.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49328  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гой Тарас Петрович, Махней Олександр Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Диференціальні та інтегральні рівняння"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено основи теорії звичайних диференціальних рівнянь та 
інтегральних рівнянь, а також ідейно близькі питання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49329  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гой Тарас Петрович, Махней Олександр Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 

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 "Диференціальні рівняння"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено основи звичайних диференціальних рівнянь, а також 
ідейно близькі питання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49330  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микола Камінь (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Квітлія цивілізації укрів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана книга розкриває методику творення слів української мови, що 
використовувалася нашими предками та служителями культу Бога 
Волоса (Велеса).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49331  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озарко Ольга Миколаївна  
 

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 "Мелодія буття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49332  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мирзаханова Маржан Нуркеновна  
 
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 "Медицина и право"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлено підручник, що містить систематичний виклад учбової 
дисципліни "Судова експертологія", тестові завдання, теми рефератів 
та  самостійних робіт.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49333  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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 "Навчально-методичний  комплекс "Основи 
технічної діагностики автомобілів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для студентів інженерних спеціальностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49334  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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 "Навчально-методичний комплекс "Технічна 
експлуатація автомобілів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Для студентів інженерних спеціальностей на освітньо-
кваліфікаційному рівні "Бакалавра" напрямку "Автомобільний 
транспорт". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49335  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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 "Навчально-методичний комплекс "Технічний 
сервіс в АПК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49336  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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 "Навчально-методичний комплекс 
"Інноваційні технології виробництва сільськогосподарської 
продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49337  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вислоух Сергій Петрович, Роговий Олександр Миколайович, 
Волошко Оксана Вячеславовна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система обробки 
технологічної інформації "Analisys"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Система призначена для автоматизованої обробки технологічної 
інформації, що включає стиснення масивів початкової інформації без 
втрати інформативності, класифікацію, групування та розпізнавання 
образів і матиматичне моделювання різноманітними методами.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49338  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипець Андрій Васильович, Волков Олександр Євгенович, Комар 
Микола Миколайович, Волошенюк 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 "Стенд оцінки психофізіологічної 
напруженості авіаційних пілотів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49339  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипець Андрій Васильович, Краснов Володимир Миколайович, 
Мельніков Дмитро Євгенійович, Волков Олександр Євгенович, 
Волошенюк Дмитро Олександрович, Смолич Денис Вікторович, 
Кіреєв Максим Еріданович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизованого робота-платформи 
діючого модуля для визначення поздовжніх і поперечних ухилів та 
рівності поверхні аеродромних покриттів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49340  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Сергій Вікторович  
 

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 музичних творів з текстом "Любовь всегда в моём сердце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49341  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк Сергій Станіславович  
 

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 "Апейрон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Влада в Королівстві Мечів переходить від одного з чотирьох кланів до 
іншого.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49342  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Мой черёд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49343  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селезньов Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Новая Пикториальная Фотография "Книга 
Первая. Рациональная Фотография"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49344  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "МАТРИАРХАТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49345  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана Орестівна  
 
Повне ім’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 "Інвестування: у питаннях і відповідях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49346  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спекторенко Олександр Олександрович, Спекторенко Марія 
Ігорівна, Доронкін Вадим Вікторович, Доронкіна Дар'я Вадимівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Школа родная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В пісні звучить подяка випускників всіх поколінь та належне 
звернення з пафосом слави школі, яку ми всі закінчували, кожне 
покоління в свій час.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49347  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покрас Семен Йосипович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "СЕМПАЛ Ко 
ЛТД" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "План действий по 
выполнению Программы оснащения жилого фонда Украины 
домовыми счетчиками воды и тепла отечественного производства в 
2012 году (сокращенно - План действий)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

План дій - це послідовність простих і зрозумілих кроків, які 
дозволяють швидко та ефективно оснастити житловий фонд України 
будинковими лічильниками води та тепла вічтизняного виробництва 
в 2012 році. У Плані дій чітко визначені критерії поняття 
"Вітчизняний виробник", розроблені технічні критерії відбору 
високоякісних приладів, визначені основні заходи з метрологічного та 
сервісного обслуговування приладів, запропоновані зрозумілі та 
прозорі схеми фінансування усіх етапів оснастки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49348  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириленко Оксана Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "CRAZY 
DOGZ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49349  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котляров Василь 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 "Старый рассказ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49350  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліфінцева Олена Вікторівна  
 

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 "На одном дыхании"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49351  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ноздровська Ірина Сергіївна  
 

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 "Проект системи освітлення пішохідних переходів з 
можливістю розміщення рекламного носія -"ЗебраКросінгЛайт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект передбачає встановлення системи освітлення на 
нерегульованих пішохідних переходах, який складається з двох опор, 
розташованих на тротуарі біля переходу, між якими на висоті 5 метрів 
від дорожнього полотна закріплюється легка збірна конструкція для 
встанолення освітлення пішохідного переходу,  і є світлом 
направленої дії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49352  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Play Back band (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 "Из Огня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49353  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Play Back band (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 "Сотни миль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49354  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Play Back band (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 "Город"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49355  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Play Back band (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "В мире черно-белого кино"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49356  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 
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 "Обними"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49357  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 
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 науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Пропозиція по створенню і реалізації на практиці: І. 
"Міжнародної кластерної системи "Місто миру"; ІІ. "Міжнародного 
кластерного ВЕБ - порталу "Місто миру", для моделювання 
безпечного розвитку людської цивілізації (на базі сучасних Інтернет 
технологій (WEB 2.0, WEB 3.0 тощо))"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізації на практиці під егідою ООН, а також за участю держав, які 
до неї входять "Міжнародної кластерної системи "Місто миру" і 
"Міжнародного кластерного ВЕБ - порталу "Місто миру", для 
моделювання безпечного розвитку людської цивілізації на базі 
сучасних науково-технічних досягнень і новітніх Інтернет-технологій, 
а також запропоновано критерії вибору розташування "Міста миру" 
на прикладі міста Львова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49358  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаров Валентин 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 "Програма теплового розрахунку систем 
охолодження силових трансформаторів та реакторів" ("СНС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для теплового розрахунку систем охолодження 
силових трансформаторів та реакторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49359  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаров Валентин 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 "Програма теплового розрахунку 
котушкових, гвинтових та шарових обмоток силових 
трансформаторів та реакторів" ("WHC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для теплового розрахунку котушкових, 
гвинтових та шарових обмоток силових трансформаторів та 
реакторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49360  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаров Валентин 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 "Програма теплового розрахунку відводів 
силових трансформаторів та реакторів" ("LHC")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для теплового розрахунку відводів силових 
трансформаторів та реакторів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49361  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаров Валентин Володимирович, Трайно Андрій Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма гідравлічного розрахунку силових 
трансформаторів та реакторів" ("ТНС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49362  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Лілія Іванівна, Кужелєв Михайло Олександрович, 
Хімченко Андрій Миколайович, Федотова Марина 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Корпоративний сектор в економіці: стратегія та 
механізми розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії здійснено дослідження місця корпорації в системі 
суспільного виробництва; розкрито сутність корпорації та 
формування її стратегії, окремо розглянуто проблему інституційної 
розбудови корпоративних відносин. Досліджено взаємозалежності між 
розвитком інновацій та економічним розвитком корпорацій в Україні 
в окремі періоди.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49363  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Бруй 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 "Інтелектуальний модуль прогнозування 
валютних курсів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма може використовуватися як елемент системи 
прогнозування валютних курсів за допомогою нейронної мережі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49364  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Осіпенко Ганна Анатоліївна, 
Маринюк Світлана Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обробка результатів сесії студентів 2 курсу 
ІнАЕКСУ та нарахування стипендії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі проведений варіантний аналіз та вибір методів проектування 
та розробки програмного забезпечення систем управління, проведено 
аналіз методів проектування баз даних тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49365  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Маринюк Світлана Сергіївна, Мазур 
Олександр Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Побудова дерева рішень для бази даних 
Adult"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує синтез для бази даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49366  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Маринюк Світлана Сергіївна, 
Осіпенко Ганна 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 "Автоматизації роботи диспетчера фірми, яка 
займається експортом цукерок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В ході роботи були розроблені UML-діаграми даної ситеми, алгоритм 
управління комплексом програм, модулі програми, які включають в 
себе роботу з інтерфейсом, графікою, базами даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49367  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терешко Володимир Михайлович, Літвінова Віолетта Борисівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій конкурсу "Дівчина місяця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49368  
 

Дата реєстрації авторського права  28.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Практическое пособие по налоговым проверкам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В брошурі аналізуються положення Податкового кодексу, які 
регламентують проведення податкових документів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49369  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Станіслав Олегович  
 
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 "Гранд Вояж"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49370  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Grand Voyage"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49371  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свідерський Валентин Анатолійович, Черняк Лев Павлович, 
Дорогань Наталія 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 "КЛІНКЕР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Головним призначенням програми є оперативне визначення складу 
суміші для виготовлення цементного клінкеру із заданими 
характеристиками з нелімітованого числа потенційних сировинних 
матеріалів. Програма може бути використана для проведення 
наступних форм учбового процесу: лекційних, лекційних 
демонстрацій, самостійного вивчення нового матеріалу, а також при 
проведенні дистанційних лабораторних практикумів тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49372  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапова Катерина Романівна, Мораведж Сейєд Мілад, Тріщук Олег 
Юрійович, Цвяк Аліна Олександрівна  
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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 моделювання процедур генерації 
послідовностей псевдовипадкових бінарних векторів із змінюваними 
імовірнісними властивостями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для моделювання роботи генератора 
псевдовипадкових двійкових векторів. В основі алгоритму роботи 
програми лежить використання моделі модифікованого регістру зсуву 
з лінійним зворотнім зв'язком. На відміну від відомого регістру, 
модифікований регістр зсуву має додаткову комбінаційну схему, що 
з'єднує його з генератором псевдовипадкових двійкових векторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49373  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романкевич Віталій Олексійович, Васильєва Ірина Володимирівна, 
Майданик Олексій Олегович, Селецька Роксана Петрівна  

 

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 для підрахунку значень булевих 
функцій за вхідним булевим вектором"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується для визначення значення булевих 
функцій на певному вхідному булевому векторі. Результат 
відображається у вигляді таблиці значень функцій для кожного 
вхідного булевого вектору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49374  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потапова Катерина Романівна, Васильєва Ірина Володимирівна, 
Майданик Олексій Олегович, Сун Шаньшань  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для створення графо-логічних 
моделей базових відмовостійких багатопроцесорних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма використовується для створення та відображення 
графологічних моделей базових відмовостійких систем. Під базовими 
відмовостійкими системами розуміються системи, що складаються з n 
компонент і залишаються роботоздатними при відмові будь-яких m 
або менше (m<n), проте виходять з ладу при відмові будь-якої 
кількості компонент, більшої за m.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49375  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романкевич Віталій Олексійович, Васильєва Ірина Володимирівна, 
Майданик Олексій Олегович, Цвяк Аліна Олександрівна, Лю Хунбо  

 
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 "Графічний редактор графо-логічних 
моделей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма використовується для створення та модифікації 
графологічних моделей, збереження їх у файл, а також відтворення їх 
з файлу. Окрім модифікації безпосередньо графологічних моделей, 
програма дозволяє змінювати налаштування їх графічного 
представлення для зручності сприйняття користувачем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49376  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Профилактика, восстановительные мероприятия и 
терапия в профессиональной и любительской спортивной 
деятельности с использованием приборов ДЭТА-ЭЛИС"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49377  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Донченко Надія (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Эмоции и чувства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49378  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

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 "Мама"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49379  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

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 "Осенняя карусель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49380  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

119 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халанчук Вікторія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-дослідницька робота "Проблеми реалізації народовладдя в 
сучасних державно-правових умовах в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49381  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халанчук Вікторія 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)  Науково-дослідницька робота "Просвітянські хати" на Західній 
Волині у міжвоєнний період"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49382  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук Андрій Леонідович  
 

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 "Гемма или правдивая история о любви, которой больше ста 
лет. Роман в стихах"      

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Час дії - кінець 19 століття. Після багаторічної служби козак 
повертається додому і закохується в молоду заміжню графиню.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49383  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
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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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір (рукопис) "Топоніми Млієва: 
історичний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49384  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биков Микола Максимович, Філатова Мар'яна 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 "Синтез та програмна реалізація дерева 
рішень для бази даних "GLASS IDENTIFICATION"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє легко визначити вид скла та 
віднести його до певного класу за конкретними ознаками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49385  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва, фотографічний твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Природно-рекреаційні ресурси 
Українських Карпат"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику викладено лекційні матнріали та плани семінарських 
занять курсу  "Природно-рекреаційні ресурси Українських Карпат", 
наводяться запитання для підсумкового контролю та список 
рекомендованої літератури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49386  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович  
 

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)  Навчально-методичний посібник "Основи санаторно-курортної 
справи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику викладено лекційний матеріал та плани семінарських 
занять курсу "Основи санаторно-курортної справи", наводяться 
запитання для підсумкового контролю та список рекомендованої 
літератури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49387  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Філатова Мар'яна 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 "Дослідження похибок управління в КСУ 
технологічним процесом виготовлення цукру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для аналізу та оцінювання похибок. що 
виникають у процесі управління за допомогою КСУ технологічного 
процесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49388  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуйко Олексій Сергійович, Кошовий Микола Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма оптимізації планів експерименту 
методом гілок та меж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для проведення оптимізації 
планів проведення експерименту з використанням методу гілок і 
мереж. За допомогою програми можуть бути отримані оптимальні за 
вартісними і часовими критеріями плани проведення експерименту. 
Мова програмування  Delphi.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49389  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепітько Валерій Юрійович, Авдєєва Галина Костянтинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Практика слідчого"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних являє собою сукупність декількох тисяч статей про процес 
і результати розслідування у останні 70 років в Україні та країнах 
колишнього СНД злочинів різних категорій, про особливості 
використання криміналістичних засобів і спеціальних знань у 
кримінальному провадженні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49390  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Георгіївна  
 

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)  Твір практичного характеру "Престиж - Проект Людмилы 
Абрамовой: "Марафон Стиля". Антология парикмахерского 
искусства" ("Марафон Стиля")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект надає унікальну можливість широкому колу глядачів не 
тільки побачити виставу ерох розвитку перукарського мистецтва, але 
те і тих, хто створює ці шедеври.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49391  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розанцев Георгій Михайлович, Радіо Сергій Вікторович  
 
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)  Навчальний посібник з неорганічної хімії (для студентів 1 курсу 
денного відділення хімічного факультету освітньо-кваліфікаційного 
рівня підготовки "бакалавр" напряму підготовки "Хімія") "Закон 
еквівалентів і його використання в хімії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49392  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Общение с супругой 01.01.2003"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вірш створено російською мовою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49393  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Владислав 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 логотипу "OLYMPIC ОХОРОННІ СИСТЕМИ"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічне зображення логотипу "OLYMPIC ОХОРОННІ СИСТЕМИ" 
з лінією у вигляді дуги.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49394  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могильник Тетяна Валеріївна (Станя), Гуляйченко (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Лебединое Озеро Сумерки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49395  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горобей Вероніка Павлівна (Захарчук), Горобей Таісія 
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)  Науковий твір "Збірка рекомендацій "Метод похудения"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новий цікавий метод схуднення, що дійсно приводить до схуднення 
тіла людини, а не його гаманця.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49396  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Праховник Артур Веніамінович, Базюк Тарас 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 "Особливості побудови методології концентрації 
енергетичних ресурсів низькопотенціальних джерел та комплексного 
використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В роботі розглянуто способи економії енергетичних ресурсів в 
результаті об'єднання енергетичних потоків, що споживаються та 
генеруються енергетичними та технологічними агрегатами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49397  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Сергій Петрович, Базюк Тарас Миколайович, Дерев'янко 
Денис 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 "Концепція формування інтелектуального міста 
(енергетична складова)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49398  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Сергій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організаційні механізми створення системи 
енергоменеджменту на підприємствах/організаціях згідно стандарту 
ISO 50001"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено особливості  ISO 50001:2011 "Система енергоменеджмента - 
Вимоги керівництва щодо використання".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49399  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарьов Вадим Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій для анімаційного фільму "Костюмчик для кота"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія розповідає про поневіряння безволосого голого Кота, який 
ніяк не міг роздобути собі одежу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49400  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарьов Вадим Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Хто боїться дядечка Бабая?" ("Бабай")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга розповідає про незвичайні пригоди дівчинки Світланки-
Зопрянки, яка відправилася в потойбіччя до самого Бабая, щоб 
виручити своїх "Діда і Бабу". 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49401  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальська (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)  Літературно-письмовий твір "Синопсис полнометражного фильма-
мюзикла "Чиновник Обыкновенный"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49402  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андреєв Артем Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник фортепіанних творів "Погляд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49403  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва, фотографічний твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли" 
(друга половина XIX - перша третина ХХ ст.)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монорграфії наведені нові дані з багатьох галузей господарства 
Гуцульщини, доповнені матеріали попередніх досліджень. 
Комплексно досліджено етнічний та релігійний склад, динаміку 
чисельності населення, проаналізовано систему ведення лісового 
господарства та лісоексплуатації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49404  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Клапчук Михайло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Делятинщина: історико-географічне дослідження"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49405  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва, фотографічний твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Туризм і курортне господарство Галичини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії наведена характеристика туристичного та санаторно-
курортного господарства Галичини XIX - першої третини ХХ ст., 
введено в науковий обіг матеріали щодо рекреаційних ресурсів і 
особливостей функціонування найвідоміших курортів Галичини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49406  
 

Дата реєстрації авторського права  30.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук Володимир Михайлович, Проців Олег Романович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, твір 
образотворчого мистецтва, фотографічний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Лісове та мисливське господарство Галичини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Монографія складається з двох розділів, що характеризують лісове 
господарство, охорону лісових екосистем й лісокористування, 
мисливство й рибальство.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49407  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морякін Ігор Васильович, Циганенко Ростислав Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Глупое счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49408  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка дитячих віршів "Веселка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це збірка віршів для дітей дошкільного та молодшого віку, збірка 
вміщує вірщі, які виховують любов до рідної природи, працьовитість, 
людяність, чуйність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49409  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (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 "Веселі вірші про звіряток"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця збірка віршів для дітей дошкільного віку написане з метою 
виховання у них любові до рідної природи, до тварин. Вчить бути 
добрими, лагідними, доброзичливими до оточуючих. а також виховує 
любов до рідного краю, рідної природи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49410  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
 
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)  Збірник байок "Жар-птица"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49411  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
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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 дитячих віршів "Предметы, которые тебе помогают"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49412  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривонос Олег Леонідович, Стародубова Наталія Станіславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Робот-психолог Froid"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49413  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Чернявський Сергій Сергійович, 
Татаров Олег Юрійович, Таран Олена Вікторівна, Вознюк Андрій 
Андрійович, Юсупов Володимир Васильович, Олійник Юрій 
Ярославович, Зінов Павло Іванович  

 

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 злочинів, пов'язаних з 
умисним знищенням або пошкодженням об'єктів житлово-
комунального господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика грунтується на поглибленому дослідженні 
кількісних і якісних характеристик відповідних злочинів, вивченні їх 
зв'язків з соціально-економічним середовищем, системному 
опрацюванні законодавчих та інших нормативно-правових актів, 
узагальнених матеріалах практичної діяльності правоохоронних 
органів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49414  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Константінов Сергій Федорович, Братель Сергій Григорович, Дрозд 
Олексій Юрійович, Білик Вадим Миколайович, Варивода Василь 
Іванович, Золотарьова Наталія Іванівна, Квітка Яніна Михайлівна, 
Куліков Володимир Анатолійович, Луговий Ігор Олександрович, 
Павлівський Микола Климентійович, Підвисоцький Валерій 
Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Організація діяльності міліції громадської безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна мета дисципліни "Діяльність міліції громадської безпеки" 
полягає у засвоєнні основних положень адміністративно-правової 
діяльності ОВС, видів такої діяльності та їх специфічних ознак, а 
також набуття навичок застосування законодавства у боротьбі з 
протиправністю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49415  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На край света"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49416  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Неу boy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49417  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Sports & Stripes"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49418  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "You Broke My Heart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49419  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Discovery Channel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49420  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Биса не будет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49421  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальов Андрій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На медленном огне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49422  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесик (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 "Серенада"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49423  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзіо (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 "Сусіди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49424  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзіо (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 "Каділак"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музика в пісні характеризується ритмічною мелодією та відноситься 
до танцювальної музики. В тексті пісні в жартівливій формі 
висвітлюється прагнення чоловіків до отримання "крутих" 
автомобілів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49425  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзіо (псевдонім), Лесик (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 "Ja cie Kocham"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музика в пісні характеризується ритмічною мелодією та відноситься 
до танцювальної музики. В тексті пісні в жартівливій формі 
висвітлюється симпатія та кохання до дівчат.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49426  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзіо (псевдонім), Лесик (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 "Das ist gut fantastisch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музика в пісні характеризується ритмічною мелодією та відноситься 
до танцювальної музики. В тексті пісні в жартівливій формі 
висвітлюється симпатія та кохання до дівчат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49427  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзіо (псевдонім), Лесик (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 "Сама-сама"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49428  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзіо (псевдонім), Лесик (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 "ХА-ХА-ХА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49429  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзідзіо (псевдонім), Лесик (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 "Буську"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музика в пісні характеризується ритмічною мелодією та відноситься 
до танцювальної музики. В тексті пісні в жартівливій формі 
висвітлюється роль лелеки у народженні дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49430  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Айдинов Едвард Мартиросович, Кирющенко Андрій Адольфович, 
Басюк Олена Борисівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пой, скрипка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня розповідає нам про бажання людини почути музику, 
виконується на скрипці.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49431  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Айдинов Едвард Мартиросович, Кирющенко Андрій Адольфович, 
Басюк Олена Борисівна  

 

Повне ім’я або 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 ресторане"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пісня - це музична розповідь про веселий та безтурботний відпочинок 
в ресторані з друзями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49432  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамов Вячеслав Іраклійович (Вячеславій)  
 

Повне ім’я або 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 падал снег"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49433  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яшкіна Оксана 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Національна 
система стратегічних маркетингових досліджень науково-
технологічного розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті розроблено концепцію, структуру та цілі формування 
національної системи стратегічних маркетингових досліджень 
науково-технологічного розвитку.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49434  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Екозьянц Пилип Вартанович, Фесенко Денис Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Телевізійна програма "Место под солнцем"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для інформування телеглядачів про унікальні, 
незвичайні і просто цікаві архітектурно-будівельні або ландшафтні 
об’єкти в місцях з більш придатними умовами для проживання, 
відпочинку або організації бізнесу на всій території України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49435  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопів Роман Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Шалений прогрес в економічному розвитку 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З метою вдосконалення економічної діяльності у сфері виробництва, 
автором запронована нова теорія економічного прогресу з заголовною 
назвою "Шалений прогрес в економічному розвитку України".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49436  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтухова 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 для студентів напряму 6.030501 
"Економічна теорія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" 
"Трансформаційна економіка (перехідна економіка)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичний посібник укладено до навчального курсу з 
"Трансформаційної економіки (Перехідної економіки)" для студентів 
економічних спеціальностей вузів за включно вдалою структурою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49437  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушанов Юрій 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "О неизвестном светоносном материале древнерусской 
иконописи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі даних літератури і результатів власних експериментальних 
досліджень автором запропонована власна оригінальна концепція з 
позицій сучасної науки, зокрема з фізики рідких кристалів, щодо 
оптичних властивостей матеріалів, застосованих у стародавньому 
іконопису.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49438  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амбросов Сергій Володимирович, Башкарьов Петро Георгійович, 
Бунякова Юлія Ярославівна, Вітавецька Лариса Анатоліївна, 
Глушков Олександр Васильович, Дубровська Юлія Володимирівна, 
Кругляк Юрій Олексійович, Лобода Андрій Володимирович, 
Препелиця Георгій Петрович, Романова Ганна В'ячеславівна, 
Свинаренко Андрій Андрійович, Серга Едуард Миколайович, 
Середенко Станіслава Станіславівна, Солянікова Олена Петрівна, 
Сухарєв Денис Євгенович, Хецеліус Ольга Юріївна, Чернякова Юлія 
Георгіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Вейвлет аналіз та 
мультифрактальне моделювання динаміки нелінійних процесів у 
кібернетичних, геофізичних та гідроекологічних системах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Отримані результати мають у теорії вихорів у рідинах, взагалі, та в 
океані, зокрема, у теорії хаосу динамічних систем, а також для 
побудови моделей та прогнозування майбутніх режимів динамічних 
систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49439  
 

Дата реєстрації авторського права  31.05.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амбросов Сергій Володимирович, Башкарьов Петро Георгійович, 
Ігнатенко Ганна Володимирівна, Вітавецька Лариса Анатоліївна, 
Глушков Олександр Васильович, Дубровська Юлія Володимирівна, 
Кругляк Юрій Олексійович, Лобода Андрій Володимирович, 
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Препелиця Георгій Петрович, Кузаконь Галина Антонівна, 
Свинаренко Андрій Андрійович, П'янова Ізабелла Юліївна, 
Середенко Станіслава Станіславівна, Солянікова Олена Петрівна, 
Сухарєв Денис Євгенович, Хецеліус Ольга Юріївна, Флорко Тетяна 
Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Нейромережеві моделі із 
селективним запам'ятанням та квазіхаотичною поведінкою в теорії 
інформаційних систем, методиці викладання математичних та 
філологічних дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Отримані результати вирішують фундаментальні проблеми і 
відповідно дають можливість побудувати ефективні математичні 
методи та моделі дослідження нейронно-мережевих систем з 
подальшим можливим використанням фундаментальних результатів 
у конкретних науково-технічних аплікаціях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49440  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Літературне читання. Українська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською 
мовою. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49441  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Охота Галина Іванівна, Яновицька 
Наталія 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 "Українська мова. Підручник для 3 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською 
мовою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49442  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепурний Геннадій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіо казка "Числа та їх таємниці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49443  
 

Дата реєстрації авторського права  01.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепурний Геннадій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний твір "Навчально-розвиваючий комплекс 
методичних розробок "Числа та їх таємниці" навчальної серії 
"Освітня мнемотехніка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49444  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олена Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "АНТОЛОГІЯ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Презентаційно-іміджеве книжкове видання "Образование Украины: 
навстречу будущему"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книжкове видання передбачає інформацію про історичний перебіг 
освітніх процесів та сучасний розвиток освіти в Україні, в тому числі 
в контексті міжнародних інтеграційних процесів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49445  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олена Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "АНТОЛОГІЯ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Фотоальбом у вигляді книги "Украина: страна, где мечты обретают 
крылья"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фотоальбом надає інформацію про Україну та її основні можливості, 
розкриває економічно-культурні особливості окремих географічних 
регіонів України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49446  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олена Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "АНТОЛОГІЯ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інформаційне книжкове видання для іноземних студентів "Обучение 
и проживание в Украине: в помощь студенту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В виданні наявна інформація про особливості та переваги навчання в 
Україні та щодо проживання на території України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49447  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломатіна Марина Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Побутелектротехніка" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Фотоальбом у вигляді книги "Украина: страна новых открытий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В фотоальбомі містяться відомості про Україну та її систему освіти, а 
також опис туристично привабливих регіонів України та їх історико-
культурну цінність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49448  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломатіна Марина Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Побутелектротехніка" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Інформаційно книжкове видання для іноземних студентів "Легко 
учиться - легко жить!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В даному книжковому виданні міститься інформація про переваги та 
перебіг навчального процесу в українських ВНЗ, а також про 
культурні особливості життя в Україні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49449  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломатіна Марина Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Побутелектротехніка" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Презентаційно-іміджеве книжкове видання "Образование Украины: 
индикатор развития страны"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В виданні міститься інформація про історію розвитку освіти в 
Україні, її сучасні особливості, відомості про наукові школи та їх 
засновників та інтеграцію освіти у міжнародний освітній простір.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49450  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інформаційна система "Облік основних 
засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Компютерна програма призначена для обліку та контролю 
використання основних засобів підприємства, таких як офісне 
обладнання, комп’ютерна техніка, комплектуючі, витратні матеріали, 
та реєстрації і моніторингу виконання заявок на обслуговування 
комп’ютерної техніки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49451  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбашна Ярослава Аркадіївна  
 

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 "Альбом з хірургічної стоматології для самостійної 
роботи студента ІІІ курсу стоматологічного факультету для V 
семестру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49452  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гольдфарб Аліна Григорівна  
 

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 
оцінювання трудового потенціалу суб'єкту господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожному підприємству необхідно оцінити свій трудовий потенціал, 
зіставити його з оптимальним (бажаним), який дозволяє досягати 
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максимально можливих результатів у виробництві і реалізації 
промислової продукції.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49453  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маланчук Владислав Олександрович, Кульбашна Ярослава 
Аркадіївна, Саяпіна Лада Михайлівна  

 

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 "Альбом з хірургічної стоматології для самостійної 
роботи студента ІІІ курсу стоматологічного факультету для VІ 
семестру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49454  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гроза Ельвіра Павлівна, Литвинова Віра 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)  Підручник "Буквар" для підготовчого, 1-го класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник "Буквар" буде використано у спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладах (школи, інтернати) для дітей зі 
зниженим слухом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49455  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вавіна Людмила Сергіївна  
 

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)  Підручник "Букварь" для підготовчого, 1-го класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей з 
російською мовою навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник "Букварь" буде використовуватися у спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладах (школах, інтернатах) для 
розумово відсталих дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49456  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вавіна Людмила Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Буквар" для підготовчого, 1-го класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник "Буква" буде використовуватися у спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладах (школах, інтернатах) для 
розумово відсталих дітей. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49457  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Навчальний посібник з розвитку мовлення і письма для 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей, 
підготовчий клас, частина 1, частина 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49458  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Буквар" для підготовчого, 1 класів спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49459  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Навчальний посібник з письма для підготовчого класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної 
корекції, частина 1 та частина 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49460  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Стежинка" буквар для підготовчого класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної 
корекції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49461  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гроза Ельвіра Павлівна, Литвинова Віра Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Навчальний посібник з математики 1 клас для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49462  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гроза Ельвіра Павлівна, Литвинова Віра 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)  Підручник "Математика" для 1 класу спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49463  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вавіна Людмила Сергіївна, Кравець Ніна Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Навчальний посібник з письма для підготовчого, 1 класів 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей, частина 1 та частина 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник з письма та розвитку мислення (частини 1 і 2) 
буде використано у спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладах для розумово відсталих дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49464  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

149 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вавіна Людмила Сергіївна, Кравець Ніна Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Навчальний посібник з письма для підготовчого, 1 класів 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей з російською мовою навчання, частина 1 та частина 2"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник з письма та розвитку мислення (частини 1 і 2) 
буде використано у спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладах для розумово відсталих дітей з російською мовою навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49465  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Ізабелла Робертівна, Бурміцький Олександр Борисович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Собою Будь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49466  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монін Данило Анатолійович, Фірсов Сергій Михайлович, Кузнецов 
Вячеслав Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут прикладних 
систем і технологій" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Облік-Холдинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для фінансової та управлінської консолідації 
холдингів наскрізного аналізу фінансового стану холдингу в цілому, 
його груп і окремих підприємств.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49467  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Макаронные стихи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49468  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (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 для дітей "Шиворот-навыворот"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів для дітей дошкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49469  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (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)  Вірші для дітей "Лимпопончики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49470  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (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 байок "Павлин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49471  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скріпко Петро 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)  Збірка малюнків "Моя семейка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49472  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернозубенко Олександр Валентинович, Мошковський Микола 
Сильвестрович, Абрамсон Артур Наумович, Сидоренко Нателла 
Миколаївна, Вишнівський Олег Віталійович, Бабич Андрій 
Миколайович, Линник 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 "Робоча методика оцінки стану живучості та 
вибухопожежобезпеки потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил 
України, на яких зберігаються ракети, боєприпаси, вибухові 
речовини, компоненти ракетного палива та пально-мастильні 
матеріали та Програма щодо порядку їх оцінювання за допомогою 
ПЕОМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика встановлює єдині підходи до організації та основні правила 
і вимоги щодо перевірки комісіями стану живучості та 
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вибухопожежобезпеки військових потенційно небезпечних об'єктів, 
повноти, своєчасності та якості виконання запланованих заходів, а 
також надання відповідної допомоги командуванню військових 
частин і відповідальним особам у покращенні стану забезпечення 
живучості та вибухопожежобезпеки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49473  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук’яненко Сергій Миколайович, Барков Антон 
Євгенович, Соловей Юрій Юрійович, Кушнір Юрій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЛІГА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма системи аналізу 
судових рішень VERDICTUM"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма - унікальна пошукова аналітична система і 
інструмент обробки, аналізу і класифікації текстів в повній базі 
судових рішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49474  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Глазунов Дмитро Олегович, Петрушкевич Ірина 
Віталіївна, Зелінська Марина Олегівна, Кононенко Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЛІГА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Комп’ютерна база даних модуля ЛІГА: Підказка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних представляє собою підказки до основних форм звітності, а 
саме: загальні відомості про форму, построковий алгоритм 
заповнення форм, типові помилки і пропозиції щодо їх виправлення, 
акценти на важливі особливості звіту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49475  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук’яненко Сергій Миколайович, Барков Антон 
Євгенович, Матвєєва Олександра Семенівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЛІГА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма модуля 
ЛІГА:Підказка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп’ютерна програма функціонує як частина іншого програмного 
забезпечення шляхом його інтегрування. Метою роботи програмного 
модуля є відображення пояснень з заповнення форм звітності та 
надання додаткової корисної інформації з приводу звітності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49476  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Глазунов Дмитро Олегович, Петрушкевич Ірина 
Віталіївна, Зелінська Марина Олегівна, Кононенко Олександр 
Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЛІГА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна база даних "Системи аналізу судових рішень 
VERDICTUM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп’ютерна база даних - унікальна пошукова аналітична система і 
інструмент обробки, аналізу і класифікації текстів в повній базі 
судовихь рішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49477  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубенко Олександр Леонідович, Горбунов Миколай Іванович, 
Костюкевич Олександр Іванович, Цигановський Ілля 
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Олександрович, Ноженко Олена Сергіївна, 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 "VDEUNU CONTACT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку контакту колеса з рейкою для 
різних видів профілів колеса і рейки та фрикційних умов взаємодії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49478  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітаєв Олексій Володимирович, Пономарьов Денис Юрійович, 
Курч Андрій 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)  Книга "Состояние и перспективы иллюстрирования судебно-
медицинских экспертиз" (методическое пособие)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета даного видання - показати спектр можливостей, які є у 
експертів при графічному відображенні своїх доводів. 
         

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49479  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєсковська Наталя Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Макс Диг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система підтримки прийняття рішення призначена для вирішення 
завдань оптимізації графіка роботи будівельної техніки при 
влаштуванні котлованів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49480  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Бобко Олексій 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 "Шифрування файлів матричним методом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлена програма призначена для шифрування даних методом 
перестановки слів змінної довжини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49481  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Володимир Павлович, Бобко Олексій 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 "Визначення частот появ символів у файлі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлена програма призначена для якості алгоритму 
шифрування шляхом підрахунку частот появи символів у файлі та 
відображення графіка частот  на екрані. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49482  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник фотографій "Крым - 2012"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник цифрових фотографій в електронному вигляді. До складу 
альбому входять фотографії, які передають любов до природи Криму. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49483  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муха Анжела Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Сборник стихов Мухи Анжелы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49484  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Проців Андрій Миколайович, Кобзар Максим Миколайович, Пятка 
Віктор Анатолійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна підпрограма шифрування даних "SheriffPro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49485  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
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 4. Авеста. Спітама Заратустра. Гати. 
Ясти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стаття є четвертою частиною антології Волині. Дана анотація 
історичного формування клону арійської релігії Авести - 
Зарятістризму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49486  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє проводити регресійний аналіз результатів 
однофакторних експериментів та інших парних залежностей із 
вибором кращого виду функції із 16 найпоширеніших варіантів за 
критерієм максимального коефіцієнту кореляції зі збереженням 
результатів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49487  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

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, створений для телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій п'єси "Правила жизни (одноактная пьеса для детей)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія школярів, які несподівано для себе зрозуміли роль правил 
дорожнього руху, як правил життя.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49488  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябко Андрій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пригодницький трилер "Медицинское правосудие. Удар по власти"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49489  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самотєєв 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)  Книга "Історія розвитку спортивної боротьби"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі представлено велика кількість цікавого історичного та 
біографічного матеріалу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49490  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чудак Семен Григорович  
 

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 "Сценарий радиопередачи "Обзор без тормозов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49491  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дємєнтьєв Павєл Алексєєвіч (Павел Старкошевский)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Аранжировки для гитары (аудио, ноты, табулатуры) 
Павла Старкошевского"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49492  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бужак Вікторія Вікторівна  
 

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-технічного та філософського характеру "ПИРАМИДА 
СОЮЗА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49493  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумкін Андрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру "Інтернет-вагон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49494  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гук Тамара 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)  Друкований твір наукового характеру "Методика Вспомогательного 
Общедоступного Языка Межнационального Общения. "ВОЯМО - для 
русскоязычного контингента LU"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49495  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бучинський Альберт Васильович, Рабінович Марат Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс "Система 
QR-Help"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для швидкої ідентифікації об'єкту в 
екстремальних умовах на підставі інформації попередньо наданої 
користувачем з метою надання необхідної допомоги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49496  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипенко Юрій Володимирович, Поліщук Василь Семенович, 
Гільман Володимир Леонідович, Ліпісивицький Антон Алійович  

 

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 
"Науковий проект екологічного оздоровлення заплавних водойм 
пониззя Дніпра (на прикладі озера Лягушка)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У науковому проекті пропонуються заходи покращення екологічного 
стану водойм з різним рівнем водообміну і відновлення їх 
рибогосподарського статусу як нерестовищ та місць нагулу риб.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49497  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Конспект лекцій з основ технічної 
діагностики автомобілів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для студентів інженерних спеціальностей на освітньо-
кваліфікаційному рівні "Бакалавр" напрямку "Автомобільний 
транспорт".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49498  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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 "Конспект лекцій з технічної експлуатації 
автомобілів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49499  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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 "Лабораторний практикум з основ технічної 
діагностики автомобілів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49500  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Лабораторний практикум з технічного сервісу 
в АПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для студентів інженерних спеціальностей на освітно-
кваліфікаційному рівні "Бакалавр", напрямку "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового комплексу".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49501  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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 "Конспект лекцій з технічного сервісу в АПК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49502  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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 "Конспект лекцій з інноваційних технологій 
виробництва сільськогосподарської продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для студентів інженерних спеціальностей на освітньо-
кваліфікаційному рівні "Спеціаліст", "Магістр" спеціальності 
"Механізація сільського господарства".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49503  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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)  Навчальний посібник "Лабораторний практикум з технічної 
експлуатації автомобілів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49504  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грушецький Сергій 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 "Лабораторний практикум з інноваційних 
технологій виробництва сільськогосподарської продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49505  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 
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  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Параметри моделей регуляторів ОМЗ електростанцій 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Створено БД параметрів моделей регуляторів ОМЗ електростанцій 
України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49506  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогончук Василь Сергійович  
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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  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Обчислення електричних параметрів повітряних ліній 
на основі геометрії опор в ПЗ DlgSILENT PowerFactory"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Створено базу даних параметрів повітряних ліній електропередачі 
ОЕС України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49507  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паньок Микола Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Тринадцятий 
стрибок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це містична комедійна мелодрама про життя молодих хлопців, які 
щойно звільнилися з лав Радянської Армії. Події відбуваються в 80-ті 
роки в Україні та Литві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49508  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грачова Катерина 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 "Моя любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49509  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Борис Матвійович  
 

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 "50 оздоровительных упражнений ШБМ для глаз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49510  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Борис Матвійович  
 
Повне ім’я або 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 "Радиоэстезия - ключ к биоэнергоинформации подсознания" 
("Информационное сокровище в нас")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49511  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Борис Матвійович  
 
Повне ім’я або 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 "Радиоэстезиология (Биофизика радиоэстезии)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49512  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Борис Матвійович  
 
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)  Книга "Парадиагностика глистных заболеваний методом 
радиоэстезии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49513  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Борис Матвійович  
 

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 "Радиоэстезия в рефлексодиагностике и биокоррекции"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49514  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Борис Матвійович, Березний Віктор Іванович  
 

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 "Путеводитель по организму человека для радиоэстезистов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49515  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Борис Матвійович, Елізарова Людмила 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)  Книга "Радиоэстезия в медицинской практике"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49516  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Борис Матвійович  
 

Повне ім’я або 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 "Радиоэстезия в профессиональной ориентации личности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49517  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перлова Юлія 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)  Малюнок "Логотип міжнародного благодійного проекту "Буба-Тур" 
("Логотип "Буба-Тур")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49518  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перлова Юлія 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)  Опис "Міжнародний благодійний проект "Буба-Тур"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49519  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

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)  Малюнок "Матеріально-духовний вимір на планеті Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок зображає математично-географічне відкриття виняткової 
закономірності розтащування трьох територій: Соловки, Єрусалима 
та України із УСЄЦ-центром на перетині середньої паралелі 48 град 
України із спільним Соловецько-Єрусалимським меридіаном 35 град 
східної довготи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49520  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Олександр Анатолійович, Антіпова 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)  Письмовий твір наукового характеру "Естетична клінічна оцінка 
реставрацій фронтальних зубів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Естетична клінічна оцінка реставрацій фронтальних зубів 
складається з двох етапів: на першому за двійковою системою 
("прийнятно" чи "неприйнятно") оцінюють вертибулярну і 
контактну поверхні реставрацій за п'ятьма провідними критериями 
та п'ятьма другорядними, на другому етапі - піднебінну поверхню за 
п'ятьма другорядними критеріями. У разі оцінки "неприйнятно" 
реставрацію необхідно замінити.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49521  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даламачас (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Вірші до пісень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші про кохання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49522  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 
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 "Винахідницька 
робота у ДВНЗ "Херсонському державному аграрному університеті"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наукове видання присвячено діяльності вчених Херсонського 
державного аграрного університету за період з 1973 року.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49523  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматичного аналізу текста 
Automatic Text Analysis System" ("ATASys")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для виконання пошуку документів в 
електронних базах даних, машинного перекладу, автоматичного 
реферування та анотування на базі глибинного семантичного 
дослідження.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49524  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Семантичний аналіз текста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання глибинного семантичного 
аналізу багатомовних текстів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49525  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Семантичне реферування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підсистема автоматичного багатомовного семантичного реферування 
в базі неструктурованих текстових документів. База даних може бути 
локальною, корпоративною або глобальною.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49526  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Семантичне анотування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Підсистема автоматичного багатомовного семантичного реферування 
в базі неструктурованих текстових документів. База даних може бути 
локальною, корпоративною або глобальною. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49527  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Семантичний синтез"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підсистема автоматичного синтезу вихідного текста формує з 
інтерлінгви текст на заданій натуральній мові. Текстом може бути 
переклад вхідного текста, реферат або анотація.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49528  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Семантичний пошук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підсистема автоматичного багатомовного семантичного пошуку в 
базі неструктурованих текстових документів. База даних може бути 
локальною, корпоративною або глобальною. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49529  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Семантичний переклад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підсистема автоматичного багатомовного семантичного перекладу в 
базі неструктурованих текстових документів. База даних може бути 
локальною, корпоративною або глобальною. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49530  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Семантична інтерлінгва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система автоматичного перекладу багатомовних текстів з 
натуральної мови на штучну універсальну мову (інтерлінгву), яка 
здатна зберігати в універсальному форматі вхідну інформацію про 
морфологію, синтаксис і багаторівневу семантику документа. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49531  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христич Захар Юрійович, Солтис Дмитро Юрійович, Мушкет 
Олександр Борисович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційні судові системи" 

 

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 забезпечення 
функціонування Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів 
(телефаксів) суб’єктів владних повноважень" ("Єдина база даних 
адрес державних установ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма створена з метою накопичення та зберігання 
інформації про електронні адреси, номери факсів (телефаксів) 
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суб’єктів владних повноважень, яка використовується судами для 
надсилання суб'єктові владних повноважень тексту повістки. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49532  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огрохина Юлія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "L'amour Meetic"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня за допомогою мистецьких прийомів звертає увагу слухачів на 
сучасну тенденцію перекочовування почуття любові до глобального 
віртуального світу - середовища, де ці почуття здебільшого 
деградують або стають фальшивими.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49533  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороніна 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 "Зову - люблю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49534  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірющенко Андрій Адольфович, Вороніна 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 "Город танцует диско"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49535  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Побажаєм закоханим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49536  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Встречи друзей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49537  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Желаем вам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49538  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Вокруг света"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49539  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Счастье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49540  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біркова Євгенія Миколаївна, Лесик Дарія Йосипівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір наукового 
характеру, фотографічний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник хорових творів для жіночого хору "Квітка любові"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник хорових творів включає, в основному, аранжування пісень та 
власні композиції, присвячені жіночому згромадженню Сестер 
Служебниць НДМ УГКЦ для жіночого однорідного хору.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49541  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Влада Вадимівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "После дождя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49542  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Світлана Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Стихи и музыку дарю я в этом мире всем, кого 
люблю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49543  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулікова Лілія Борисівна  
 

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 "Экологическая культура античности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена важливій та актуальній проблематиці - 
історико-екологічній, яку автор органічно поєднує з сучасними 
завданнями освіти та виховання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49544  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панін Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БрендЕйд" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну (малюнків) "Мілада кремова 
(Milada cremia), Мілада цукрова (Milada sugar), Мілада какао (Milada 
cocoa)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дизайн малюнків цієї збірки творів є традиційним для західного 
ринку: найчарівніша, щира простота корівки, натуральність свіжих 
фарб підкреслюють якісність і природність продукту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49545  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присталов Ігор Костянтинович, Петренко Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Принципы пианистической свободы в свете теории 
энергетического равновесия в исполнительском искусстве по 
Присталову"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відкрита віднедавна теорія надала мождивість заглянути всередину 
вокального механізму й отримати чіткі та зрозумілі визначення 
основних принципів вокального процесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49546  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панін Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БрендЕйд" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

178 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну (малюнків) "Звірі: Лисиця, Бурий 
ведмідь, Коричневий ведмідь, Білий ведмідь, Лисиця полярна, Тигр "   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ключовим мотивом дизайн-концепту цієї збірки творів є "звірина 
пристрасть", тобто тема хижої тварини, яка любовно обіймає баночку 
ласого продукту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49547  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БрендЕйд" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну (малюнків) "Логотип ТМ "Ічня" 
кирилицею та латиницею"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Логотип зазнав стилістичну переробку, в результаті якої отримано 
виразний графічний елемент ідентифікації.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49548  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БрендЕйд" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну (малюнків) "Т-молоко: Трава 
звичайна лугова, Буркун лікарський, Конюшина, Дрік красильний"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Концепція малюнків розвиває тему екологічно чистих, натуральних 
продуктів, тому 2/3 площі малюнків зайнято фототекстурами із 
зображенням соковитої зеленої трави.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49549  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БрендЕйд" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну (малюнків) "Мілада (Milada): 
слоник та корова світлокоричнева, слоник та корова зелененька, 
слоник та корова коричнева, слоник та корова блакитна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Загальна концепція цієї збірки творів полягає у тому, щоб викликати 
у споживача позитивні, добрі асоціації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49550  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панін Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БрендЕйд" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну (малюнків) "Мілада (Milada): кекс, 
суфле, печиво"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Задум іміджевих малюнків цієї збірки творів розвиває тему 
насиченого, різноманітного світу солодощів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49551  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панін Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БрендЕйд" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну (малюнків) "Мама Мілла (Маma 
Milla): молоко згущене кава, молоко згущене ірис, молоко згущене 
класик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На малюнку зображений пасторальний пейзаж з хатами, садами, 
тваринами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49552  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Агрономика" ("Агрономіка")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма на базі Агент Плюс призначена для 
автоматизації сільськогосподарського виробництва у галузі 
рослинництва із застосуванням мобільних пристроїв (МП).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49553  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаблій Олег Миколайович, Цимбалюк Любов Іванівна, Король Олег 
Іванович, Береженко Богдан Миколайович, 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 "Визначення температурного поля після попереднього 
нагрівання колеса і заливки в тигель розплавленого металу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена математична модель остигання по всій робочій поверхні 
металевого колеса, після заливання розплавленого металу в 
технологічний тигель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49554  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луцький Василь Ярославович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Путівник по Українських Карпатах "Слідами галицьких 
просвітників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У путівнику дана характеристика Українськиї Карпат, описано 
природно-заповідний фонд, туристично-екскурсійні об'єкти, 
гірськолижні бази, архітектурні й природні пам'ятки краю та подані 
туристичні маршрути.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49555  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Батченко Людмила Вікторівна, Ашурков Олег Олексійович, 
Ткаченко Олена Георгіївна  

 

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 "Методика системної діагностики впливу стану зовнішньої 
торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі обгрунтовано структуру, загальні положення й оцінку впливу 
на зміни рівня економічного суверенітету України стану зовнішньої 
торгівлі й окремих її складових у системі світової та національної 
економіки з урахуванням ситуації, що склалася у відповідних галузях 
господарювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49556  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гацоєва Лілія Степанівна, Куц Олександр Cергійович, Маляренко 
Ірина Валентинівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методика корекції психомоторної функції 
дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом засобами 
фізичного виховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику на основі експериментальних матеріалів 
викладено методику  корекції психомоторної функції дітей молодшого 
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шкільного віку зі зниженим слухом в процесі фізичного виховання у 
спеціальних навчально-виховних закладах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49557  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмєлєвська Оксана Миколаївна, Ніколенко Світлана Іванівна, 
Мокієнко Андрій Вікторович, Нікіпелова Олена Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Уніфікований алгоритм гігієнічної оцінки 
фасованих мінеральних природних лікувально-столових вод за 
мікробіологічними показниками як складової контролю їх якості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Уніфікований алгоритм гігієнічної оцінки фасованих мінеральних вод 
за мікробіологічними показниками: санітарно-мікробіологічний 
аналіз, визначення гігієнічно значимих мікроорганізмів та 
продуцентів біологічно активних речовин, здатність до 
самоочищення. Оцінка якості, встановлення необхідності та режиму 
ситуації і терміну придатності до споживання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49558  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козловський Володимир Олександрович, Лесько Олександр 
Йосипович, Мещерякова Тетяна Констянтинівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний навчальний посібник "Біржова справа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронний навчальний посібник "Біржова справа" є практикумом, 
в якому розглядаються фундаментальні основи біржової торгівлі в 
характерних практичних задачах та ринкових ситуаціях. Містить 
шість практичних занять, в яких викладено теоретичні матеріали за 
темами з прикладами розв'язку типових ситуацій та завдання для 
виконання самостійної роботи по 25 варіантів з кожної теми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49559  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улибін Юліан Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного художнього фільму "Світ сліпих" 
("Мир слепых")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Героїня застрягла у ліфті, що зірвався. Тільки сліпий оператор кол-
центру знає адресу та направляє до чужого міста на пошуки будинку 
де сталося лихо. Дівчинку врятували, а сліпий повернувся додому. 
Пізніше за допомогою брата дівчина узнає адресу свого рятувальника 
та їде подякувати йому. Але два роки тому він згинув під колесами 
автомобіля.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49560  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вождаєнко Захар 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 "Liniarizacia"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод оптимізації функцій лініеаризації є досить простим для 
розуміння та реалізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49561  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Марк Йосипович, Мадерич Володимир Станіславович, 
Беженар Роман Васильович, Кошебуцький Володимир Ігоревич  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика моделювання 
термогідродинамічних процесів у внутрішніх водоймах та 
прибережній зоні морів за допомогою програмної системи ТРИТОКС"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика моделювання термогідродинамічних процесів у внутрішніх 
водоймах та прибережній зоні моря, що заснована на тривимірної 
моделі термогідродинаміки, дозволяє з високою точністю 
розраховувати і прогнозовувати розподіл температури води у 
водоймах на основі даних метеорологічних спостережень і 
метеорологічних прогнозів температури повітря, хмарності і 
швидкості вітру над акваторією водойми, а також заданої інформації 
про температуру води, що скидається у водойми, а також заданої 
інформації про обладнання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49562  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусак Тетяна Митрофанівна  
 

Повне ім’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 "A Litttle Ukrainian Cookbook"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця книга є колекцією українських страв, які є типовими для 
української кухні. Рецепти, які викладені в цій книзі, були у моїй сім’ї 
протягом поколінь і століть.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49563  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузовик Вячеслав Данилович, Оникієнко Юрій 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 "Кефалограф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма є невід'ємною частиною кефалографічного 
комплексу. Особливістю даної програми є реалізація складного 
перетворення просторових координат переміщення вертексу в 
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цифрове кефалографічне зображення, з подальшою обробкою за 
допомогою методів радіальної статистики, декартової статистики, 
нормального розподілу та аналізу Фур’є.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49564  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петраковська Ольга Сергіївна, Тацій Юрій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управління земельними ресурсами. Том 5. Сталий 
розвиток урбанізованих територій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник окреслює проблеми сталого розвитку міських територій в 
умовах сучасної урбанізації в Україні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49565  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Ксенія Сергіївна (Kseniya Maksymenko, Ksunnyk)  
 

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 малюнок "Моё второе "я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49566  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Ксенія Сергіївна (Kseniya Maksymenko, Ksunnyk)  
 

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 малюнок "Мой личный демон"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49567  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Ксенія Сергіївна (Kseniya Maksymenko, Ksunnyk)  
 

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 малюнок "Глаза моря"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49568  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Ксенія Сергіївна (Kseniya Maksymenko, Ksunnyk)  
 

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 малюнок "Путём иным, но я воскресну"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49569  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

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 бюджета министерства 
версии 1.0 (АРМ СИС ОБМ 1.0)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для підготовки окремим користувачам вхідних 
даних вирішувальних у мережевому середовищі задач знаходження 
оптимальних бюджетів міністерств та інших державних відомств, 
установ та утворень, а також комплексних цільових програм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49570  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

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 бюджета 
министерства версии 1.0 ( ЛИС ОБМ 1.0)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для знаходження оптимальних бюджетів 
міністерства та інших державних відомств, установ та утворень, а 
також комплексних цільових програм, в основу розробки яких 
покладено принцип програмно-цільового планування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49571  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

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 - 22"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49572  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

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 наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Новейшая история и политика. Отчет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі надана порівняльна характеристика російського і 
українського політичного режимів, наведений екскурс в історію 
держави і права закордонних країн, а також України і Росії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49573  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Векірчик Іван Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Зображення логотипу товариства з обмеженою відповідальністю 
"Подільський енергоконсалтинг" ("Зображення логотипу ПЕК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення логотипу Товариства з обмеженою відповідальністю 
"Подільський енергоконсалтинг" використовується у діловодстві, 
рекламуванні, пропонуванні послуг відповідно до власного Статуту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49574  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Передерій Віктор Івановіч, Цивільський Федір Миколайович, Проців 
Андрій 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 підпрограма захисту інформації в адаптованих 
системах підтримки прийняття рішень (АСППР) "Shiphr - EXPERT"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49575  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христич Віктор Вікторович (Victor V.Khristytch)  
 
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 "GoLive" "Live Auctions Real Time Bidding" 
Software"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп’ютерна програма являє собою незалежний модуль, що 
інтегрується для використання в системі акціонної Інтернет-торгівлі. 
В якості прикладу розглянута взаємодія продавця в процесі 
пропозиції вибору та придбання автомобілів різних марок в системі 
онлайн.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49576  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
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 "Победа над властью проклятия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49577  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біркова Євгенія Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка хорових творів на слова Богдана Лепкого "Ми віримо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка творів збагачує музичний репертуар самодіяльних та 
професійних хорів, може використовуватися для сценічних заходів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49578  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цивільський Федір Миколайович, Передерій Віктор Івановіч, 
Соколовський Олександр Леонідович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма формування та визначення експертних 
оцінок за допомогою теореми Байеса з використанням WEB 
середовища "ЕКСПЕРТ-3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49579  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Валерій Петрович, Якобчук Сергій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Автоматизована система "Аудит-аналіз 
фінансової звітності. Фінансові показники - "АА-В.Y." 
("Автоматизована система "Аудит-аналіз фін. звітності. Фін. 
показники - "АА-В.Y.")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює аналіз результатів фінансово-господарської 
діяльності організації з метою отримання об'єктивної та всебічної 
оцінки існуючого фінансового стану.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49580  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толочко Дар'я Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "ЮРІС ПРОФ АРТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник зображень "МРІЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить у собі зображення картин, виконаних електронним 
способом за допомогою комп'ютера.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49581  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носань Сергій Лукович, Радько Володимир 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)  Документально-публіцистичний відеофільм в 5-ти частинах з 
прологом та епілогом "Тут народилась Україна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

500-літня трагічна і героїчна історія гетьманської столиці України, 
древнього козацького міста Чигирина і всієї Чигиринщини з її 
легендарним Холодним Яром, яскраво постає в текстових та 
відеодослідженнях, що містять чисельні археологічні, історичні та 
літописні матеріали.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49582  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольська Анна 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)  Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних і 
медичних закладів освіти України ІІІ і VI рівнів акредитації 
"Інформаційні технології у фармації. Тестові завдання, частина І"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для допомоги студентам у здійсненні контролю 
якості знань, одержаних під час їх аудиторної і самостійної роботи, а 
також для підготовки до підсумкового модульного контролю у 
вигляді тестування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49583  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольська Анна Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних і 
медичних закладів освіти України ІІІ і VI рівнів акредитації 
"Інформаційні технології у фармації. Тестові завдання, частина ІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для допомоги студентам у здійсненні контролю 
якості знань, одержаних під час їх аудиторної і самостійної роботи, а 
також для підготовки до підсумкового модульного контролю у 
вигляді тестування.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49584  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мойсеєнко Микола Іванович, Добровольська Анна 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)  Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних і 
медичних закладів освіти України III і IV рівня акредитації 
"Інформаційні технології у фармації. Практикум. Частина ІІ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник складений у відповідності з програмою дисципліни 
"Інформаційні технології у фармації", призначений для проведення 
практичних занять, а також допомоги студентам під час їх самостійної 
роботи і підготовки до підсумкового модульного контролю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49585  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольська Анна Михайлівна, Мойсеєнко 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)  Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних і 
медичних закладів освіти України III і IV рівня акредитації 
"Інформаційні технології у фармації. Практикум. Частина І"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складений у відповідності з програмою дисципліни 
"Інформаційні технології у фармації", призначений для проведення 
практичних занять, а також допомоги студентам під час їх самостійної 
роботи і підготовки до підсумкового модульного контролю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49586  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуріка Людмила Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Шевченко: невідомі сторінки життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49587  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуріка Людмила Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Гоголь. Містика і реальність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49588  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленська Алла Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Квітко моя чарівна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49589  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловська Наталя Семенівна  
 

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)  Книга "Моріс Метерлінк. Синій птах" переказ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49590  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусак Тетяна Митрофанівна, Мірошниченко Наталія Олександрівна  
 

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 твір "Посібник з аудіювання "English з аудіододатками"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для аудіювання складається з книги для викладача, яка 
містить 155 текстів, записаних на аудіокасети та ключів до завдань, 
що є у книзі для студента, тексти різнорівневі і їх можна 
використовувати як на аудиторних заняттях, так і для індивідуальної 
роботи вдома.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49591  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловська Наталя Семенівна  
 

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)  Книга "Френсіс Барнетт. Маленький лорд Фаунтлерой" переказ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49592  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Ксенія Сергіївна (Kseniya Maksymenko, Ksunnyk)  
 

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 малюнок "Куди не йди - скрізь твої очі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49593  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павловська Наталя Семенівна  
 

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)  Книга "Олександр Грін "Ясно-червоні вітрила" переказ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49594  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Анна Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49595  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

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   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Англійська мова. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів" ("English 3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник є продовженням авторської серії навчальних видань для 
початкової школи, створених на основі концепції позитивної 
мотивації молодших школярів до вивчення англійської мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49596  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк Оксана Дмитрівна), Ростоцька 
Марія Євстахівна  

 

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 "Англійська мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням англійської мови. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49597  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
 

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 "Музичне мистецтво. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено до Державного стандарту початкової загальної 
освіти, базової програми та авторської концепції.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49598  
 

Дата реєстрації авторського права  06.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дашкевич Олександр 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)  Книга "Афганистан: от Тараки до Карзая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга створена у зв'язку з підготовкою до 25-тої річниці виводу 
обмеженого контингенту Радянських військ з Афганістану. У творі на 
фактичному матеріалі розглядається період розвитку Афганістану з 
середини 1990-х років до часів правління Президента Афганістану 
Хаміза Карзая.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49599  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Aлекс Ки (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "25 Дней. Рассказы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присячена питанням сьогодення та висвітлює епізоди з життя 
вигаданих осіб сучасного українського середовища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49600  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Халезова Любов 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 "Grammar through speaking" (англійською мовою)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для початківців вирізняється комплексною структурою і 
дозволить систематизувати знання граматичного та фонетичного 
матеріалу за допомогою комунікативних вправ. Підручник може бути 
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корисним студентам мовних і немовних спеціальностей, учителям і 
викладачам англійської мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49601  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудой Анатолій 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)  Книжка "Разум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49602  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Геннадій Олександрович, Антонюк Наталія Іванівна, 
Борко Юлія Леонідівна, Бутнік-Сіверський Олександр Борисович, 
Орлюк Олена Павлівна, Тверезенко Олена Олексіївна, Федченко 
Людмила Юріївна, Шульпін Ігор Леонідович  

 

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 "Теоретичні та методичні засади оцінки вартості 
інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена розкриттю теоретичних і методичних засад 
оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності в Україні та 
буде корисна в дослідницькій і практичній діяльності оцінювачів, 
патентних повірених, юристів, судових економічних експертів, 
економістів, спеціалістів-практиків, працівників державної влади, які 
пов’язані зі сферою інтелектуальної власності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49603  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давніченко Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Її величність жінка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49604  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давніченко Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Вічна казка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49605  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сказка про краски для детей и взрослых"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49606  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксютенко Олена 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 "Утворення та використання нетворк-аудиторії у 
системі дистанційного навчання" ("NFTVE - eduction")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором пропонується алгоритм для вирішення проблем організації 
дистанційного навчання на базі ВУЗів, як метод удосконалення 
навчального процесу та залучення до нього більшої аудиторії 
студентів за рахунок усунення перешкод при пересуванні до 
навчального закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49607  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ложачевська Олена Михайлівна, Кончин Вадим Ігорович, Новикова 
Марина Владиславівна, Полторацька Ольга Теодозіївна, Сидоренко 
Катерина Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито зміст і сутність категорії конкуренції та особливості її 
регулювання на міжнародному і національному рівнях. Представлено 
методологію визначення та характеристики прояву 
конкурентноспроможності в глобальному бізнес-середовищі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49608  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горюнов Євген Миколайович (Without Limits)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Взлетая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49609  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горюнов Євген Миколайович (Without Limits)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Взлетая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49610  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Краснікова Юлія Миколаївна (Юлія Акуніна)  
 

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)  Заставка до телепрограми "Подорожуй світом з Юлією Акуніною"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заставка є початком телепрограми, яка присвячується подорожам 
світом та транслюється у кожній передачі. Основною метою твору є 
формування у глядачів образу та впізнаваності програми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49611  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орєхов Костянтин Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій з вивчення лексичних одиниць англійської та 
французької мов "Lexika"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ілюстрованих лексичних карток з англійської та французької 
мов.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49612  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піддубна Діна Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Казки на щастя, Сказки на счастье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка чарівних, мудрих казок, написаних для дітей, які, проте, 
спонукають замислитись навіть дорослих. Житейська мудрість цих 
казок веде до формування людських якостей щасливої особистості.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49613  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куниця 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)  Музичний твір з текстом "Твои слова..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49614  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нат Матаус (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-фантастична повість "Карбоновая Галактика 
параллельного мира"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В науково-популярній повісті вперше викладена нова гіпотеза про 
виникнення життя на Землі, про будову Галактики та існування в ній 
неземної цивілізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49615  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

203 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нат Матаус (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Теория появления новой 
Галактики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі вперше викладена нова гіпотеза про виникнення нової 
Галактики виходячи з аналізу будови планет, які знаходяться в межах 
нині існуючої Галактики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49616  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тамара Дука (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Мужчины тоже умеют любить. Как в дружбе можно увидеть 
любовь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Джесіка, головна героїня твору, стала матір’ю одразу після школи. 
Батьки не радо сприйняли звістку про вагітність та намір 
народжувати дитину без чоловіка. Дідусь-священослужитель 
підтримує онуку, яка згодом їде у Великобританію, щоб стати 
фінансово незалежною і забрати дочку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49617  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Іван Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База данных общественого транспорта 14 городов 
Украины GTFS в формате"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49618  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свєтной Роман Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AgroPilot"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для навігаторів GPS під управлінням Windows 
CE.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49619  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сташкевич Дмитро Станіславович, Гальчинський Леонід 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 "Індивідуальний план викладача у вищому 
навчальному закладі" ("ІПВ у ВНЗ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування індувального плану та звітів в 
автоматизованому режимі для викладачів ВНЗ, що використовують 
форму надання звітності К-3. Формування індивідуального плану та 
звітів реалізується на персональному комп'ютері у візуальному 
інтерфейсі в інтерактивному  режимі. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49620  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Дмитро Станіславович  
 

Повне ім’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 короткометражного ігрового фільму "Перший постріл"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Події відбуваються в Україні в 1922 році. Отаман втрачає залишки 
свого загону та стає причиною взяття червоноармійцями в заручники 
12-річної дівчини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49621  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Віталій Львович  
 
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 телевізійної програми "Приключения рыбака и охотника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49622  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестенков Олександр Володимирович (Alexander Pestenkov)  
 
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 композицій "Seasons"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49623  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестенков Олександр Володимирович (Alexander Pestenkov)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музична композиція "The Battle of the Siler River"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

206 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49624  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Дмитро Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Постер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49625  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Добірка есе "Makramee der Gefuhle: ein Familienmuseum" ("ВИДЕТЬ 
РУКАМИ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49626  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Світлана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ З 
ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТА ST: СТРАТИФІКАЦІЯ РИЗИКУ РАННІХ 
ТА ПІЗНІХ УСКЛАДНЕНЬ, ТА РОЗРОБКА ЛІКУВАЛЬНИХ 
ПРОГРАМ ДЛЯ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реєстр гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента є першим 
реєстровим дослідженням гострих коронарних синдромів, який 
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включив тривале дворічне спостереження за пацієнтами і має 
власний протокол дослідження, структуру та організацію.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49627  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаровский Сергей Анатольевич, Ракитин Ярослав Юр'евич  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Однажды" ("Возможно", "Возможно - однажды", 
"Однажды")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49628  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередниченко Володимир 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)  Літературний твір науково-технічного характеру "Інформаційні 
системи і технології в маркетингу: конспект лекцій для студентів 
спеціальності 6.030507 - "Маркетинг" напряму підготовки 0305 - 
"Економіка і підприємництво" денної форми навчання, ІІІ курсу V 
семестру" ("Інформаційні системи і технології в маркетингу")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В конспекті лекцій викладені теоретичні основи та практичні аспекти 
організації, планування, реалізації та контролю інформаційних систем 
і технологій в роботі маркетингових служб суб'єктів господарювання.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49629  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор Давидович  
 
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 "ТУМАН"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49630  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор Давидович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ХАРЬКОВ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49631  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор Давидович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ОФИЦЕРАМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49632  
 

Дата реєстрації авторського права  07.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор Давидович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49633  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Велика Ірина Олегівна  
 
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 "Птица счастья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49634  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 екологічно медичних індексів 
екологічної безпеки міста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розраховує екологічно медичні індекси в залежності від 
концентрацій 10-ти мікроелементів в грунтах міста.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49635  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
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, Скрипниченко Віталій 
Владиславович, Вишневський Валентин Павлович, Лепа Роман 
Миколайович, Прокопенко Роман Васильович, Половян Олексій 
Володимирович, Чекіна Вікторія Денисівна, Дасів Алла Федорівна, 
Сембер Степан Васильович, Мікловда Василь Петрович, 
Височанський Володимир Юліанович, Бондаренко Вікторія 
Михайлівна, Нечитайло Уляна Павлівна  

 
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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Розробка і впровадження регламентів функціонування інтегрованої 
інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного 
процесу в Україні та системне настроювання програмно-аналітичного 
інструментарію "Макропрогноз економіки України" і регіональних 
моделей (Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Хмельницька, 
Сумська, Одеська області, м. Київ) за науковою розробкою 
(проектом): "Інтелектуальна автоматизована інформаційно-
аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі 
вітчизняної суперЕОМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі результатів досліджень за проектом отриманих за період 
2007-2012 рр. розроблено програмний продукт, який дозволяє 
здійснювати прогнозно-імітаційні розрахунки показників розвитку 
реального фінансового та суспільного секторів економіки на базі 
сконструйованих регіональних економіко-математичних моделей  у 
складі ІАСБП, а також сценарне прогнозування ключових 
макроіндикаторів соціально-економічного розвитку і показників 
Зведеного бюджету України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49636  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Ганна Миколаївна, Калиновський Олег Олександрович, 
Назаренко Ольга Борисівна, Нездоровий Сергій Володимирович, 
Пінчук Зоя Макарівна, Деченко Яків Захарович, Неважай Надія 
Гордіївна  

 
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 "Проект кафедрального собору з 
адміністративними і господарськими приміщеннями та гостьовою 
автостоянкою" ("Кафедральний собор")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49637  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрієв Олександр Леонідович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій ігрового фільму "РЕАЛИТИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Телеканал ТОК-ТВ запускає у виробництво нове реаліті-шоу, для 
участі в якому відбирають найцікавіших та найоригінальніших 
учасників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49638  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масло Вадим Ренатович  
 
Повне ім’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 твір "СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В фантастичному оповіданні описується боротьба інтелекту проти 
грубої сили. Головний герой - молодий науковець на ім'я Степан 
приїзджає працювати в відірване від зовнішнього світу поселення, де 
відбуваються соціальні експерименти над людьми.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49639  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Михайло Григорович, Тютюнник Тетяна Яківна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Принципи побудови числення простих та складених 
чисел"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У роботі досліджуються можливості чисельних методів обчислення 
для визначення наявності простих чисел у повному інтервалі ряду 
натуральних чисел та для обчислення співмножників чисел за 
певними параметрами. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49640  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спиридоненко Вадим 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 "Журавли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49641  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Чистильщик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Історія про водія сміттєвозу Михайла.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49642  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анненко Ольга 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 "На дотик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Історія про дідуся Івана Семеновича, який не бачить.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49643  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошевець Маргарита Михайлівна  
 
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 "SPORT LIFE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою зображення логотипу, який складається з 
латинських літер, та схематичного зображення людини під час бігу, 
що символізує активний образ життя.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49644  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошевець Маргарита 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)  Зображення логотипу "SPORT LIFE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою зображення логотипу в овальній рамці, в середені 
якого зображено слова з латинських літер, та схематичного 
зображення людини під час бігу, що символізує активний образ життя. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49645  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошевець Маргарита 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)  Зображення логотипу "SPORT LIFE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою зображення логотипу, який складається з 
латинських літер, та схематичного зображення людини під час бігу, 
що символізує активний образ життя.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49646  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошевець Маргарита Михайлівна  
 

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)  Збірка зображень логотипів "SPORT LIFE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою зображення 64 логотипів, з яких один знаходиться 
зверху зображення у вигляді  латинських літер.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49647  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Микола Макарович, Іскендерзаде Шахін Гусейн огли, Хомич 
Сергій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване визначення амплітудно-
частотних характеристик наскрізного електроакустичного тракту чи 
засобу звуковідтворення при відтворенні ковзного тону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оперативного автоматизованого 
визначення амплітудно-частотних характеристик 
електроакустичного тракту чи засобу звуковідтворення при 
відтворенні ковзного тону послідовно у трьох смугах частот 20-200, 
200-2000 та 2000-20000 Гц кожної на протязі 30 с і запису на цифровий 
носій рівня звукового поля у кожній смузі на частотах ковзного тону, 
автоматизованої комп'ютерної обробки і аналізу записаних 
фрагментів рівня поля, отриманні значень рівнів звукового тиску у 
трьої смугах на частотах ковзного тону та побудові трьох відповідних 
графіків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49648  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трусова Наталя Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінансовий аналіз підприємства: теорія та 
практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В посібнику поєднуються теоретичні основи сучасної концепції 
фінансового аналізу, методологічна база, методологічні й практичні 
підходи до функціональної діагностики банкрутства, аналізу 
фінансових операцій з прийняття рішень за реальними та 
фінансовими інвестиціями.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49649  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухініна Юлія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Літера R"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою дизайн літери для самостійного застосування, 
та як частини фірмених елементів, призначених для надання 
естетичних якостей промисловій продукції та засобам її оформлення, 
а також для рекламних цілей, внутрішнього корпоративниого та 
стороннього вжитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49650  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волинець Альберт Гордійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Священній державі, столиці і рідному місту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49651  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухініна Юлія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Візуальний ряд фірмених елементів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою дизайн набору фірмених елементів, 
призначених для надання естетичних якостей промисловій продукції 
та засобам її оформлення, рекламних цілей, 
внутрішньокорпоративного та стороннього вжитку.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49652  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелінський Микола Здіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Публіцистична стаття "ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 
РЕДУКТОРА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описана прогресивна технологія виготовлення редуктора, зокрема, 
його корпуса із застосування технології холодного штампування з 
отриманням абсолютно ідентичних половинок корпусу, які 
збираються у цілісну конструкцію звичайними метисами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49653  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелінський Микола Здіславович  
 

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 "РЕДУКТОР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На малюнку представлено загальний вигляд редуктора, що 
складається з двох однакових суцільно штампованих деталей - 
корпусу та кришки, з'єднаних між собою. Корпус та кришка містять 
відбортовки з монтажними отворами для утворення роз'ємного 
з'єднання.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49654  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелінський Микола Здіславович  
 

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 "КОРПУС РЕДУКТОРА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На малюнку зображено корпус редуктора, який виконаний з 
абсолютно ідентичних напівцеліндричних деталей з відбортуванням, 
одна з яких слугує кришкою, а інша - безпосередньо корпусом. Це 
перша принципова відмінність від відомих корпусів редукторів, які 
мають конструктивно різні корпус і кришку.    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49655  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелінський Микола Здіславович  
 

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)  Креслення "КОРПУС РЕДУКТОРА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Накреслені МВД.03.402 формату А2 зображено вигляд корпуса 
редуктора та його чотири перерізи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49656  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєнін Костянтин 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)  Публіцистична стаття "ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ КЛИЕНТОМ 
УСЛУГ - ГАРАНТ НАДЕЖНОСТИ И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49657  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русаков Володимир Олександрович, Осипова Лариса 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)  Книга "Углеводы винограда и вина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена хімії та біології вуглеводів винограду та вина. 
Особливу увагу приділено біосинтезу вуглеводів виноградної ягоди, 
показані шляхи їх утворення в процесі дозрівання винограду та його 
переробки при приготуванні вин різних типів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49658  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клюєв Олександр Олександрович, Філіпцова Євгенія Вікторівна, 
Тимофєєва Наталія Сергіївна, Могильний Геннадій Анатолійович, 
Перепелиця Артем Вадимович, Короп Геннадій 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)  Навчальна комп’ютерна програма "Розрахунок показників руху 
поїзда по ділянці залізничної дороги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма призначена для отримання навичок використання 
тягових розрахунків при моделюванні руху поїзда по перегону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49659  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Надія Олексіївна, Загребельна Наталія Вячеславівна, 
Цобенко Ольга Василівна, Арбатманова Ірина Леонідівна, Галянт 
Галина Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, ілюстрація, літературний письмовий твір 
навчального характеру, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Слайд-презентації до навчального посібника "Business 
Marine and Navigation English". Нова версія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів призначена для студентів з 1 по 5 курси судноводійної 
спеціальності і відповідають типовій програмі з дисципліни "Ділова 
англійська мова" для морських вузів III і IVступеня акредитації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49660  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокошко Володимир Володимирович  
 

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 "Основные положения пространственной 
теории первичного интеллекта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Задум ілюстрацій виник для можливості додаткового індикатора 
психологічних сумісностей на різних рівнях суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49661  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камалягін Анатолій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Пособие этикета"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга є посібником для підказки в побуті, використання в поведінці у 
сім'ї та суспільстві. В книзі наведені деякі рецепти для побутових 
випадків в житті.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49662  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій впровадження основних 
складових "Комплексної програми боротьби з забрудненням вулиць 
міст та рекреаційних зон сміттям та недопалками "Чиста Україна, 
чистий парк, чиста вулиця" ("Сценарій програми боротьби з 
забрудненням вулиць "Чиста Україна, чистий парк, чиста вулиця")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В сценарії впровадження складових є сценарна розробка у частині 
визначення вузлових питань рішення проблеми і реалізація вказаної 
програми.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49663  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Оверія Солюшенс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ОВЕРІЯ-ТУР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "ОВЕРІЯ-ТУР" - це програмне забезпечення 
для туристичних компаній, яке дозволить вести діяльність компанії 
комфортніше і швидше.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір  49664  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Аркадій Григорович, Ступаченко Деніс Олегович, 
Пащенко Олександр 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)  Учбовий відеофільм "Оперативне лікування гігантської пухлини 
лівого гемітораксу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито та зручно представлено у вигляді учбового відеофільму 
аспекти діагностики та хірургічного лікування гігантської пухлини 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

221 

лівого гемораксу, відображені основні етапи хірургічного втручання 
та його безпосередні результати.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49665  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошик Сергій Валерійович  
 
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 "Правила игры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Стратегія гри на запам’ятовування карт, теорії ймовірності, 
психології. Конкретні правила гри можуть змінюватися в залежності 
від найменування гри і ігрових елементів, що використовуються.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49666  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарадаха Павло Васильович, Недоступ Леонід Аврамович, Надобко 
Олег Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма оптимізації виробничо-
технологічних процесів ОNEMETH"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для оптимізації складних виробничо-
технологічних процесів виготовлення радіоелектронної апаратури 
(РЕА). В основу програми покладено метод імовірнісного 
моделювання технологічних процесів за техніко-економічними 
показниками на стадіях виготовлення та експлуатації. Програма 
дозволяє встановлювати раціональні варіанти контролю 
технологічних процесів для забезпечення якості та надійності РЕА 
при мінімумі сумарних витрат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49667  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вожегова Раїса Анатоліївна, Бояркіна Любов Вадимівна, 
Грабовський Павло Вікторович, Желтова Альона Геннадіївна, 
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Сергєєв Леонід Аркадійович, Черниченко Михайло Ігоревич, 
Марченко Тетяна Юріївна, Баранчук Віталій Анатолійович, 
Колеснікова Наталя Дмитрівна, Черниченко Ігор Іванович, 
Новохижній Микола Володимирович, Косенко Надія Павлівна  

 
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)  База даних "Програмно-інформаційний комплекс (ПІК) "Електронні 
технологічні карти з вирощування сільськогосподарських культур 
Інституту зрошуваного землеробства НААН"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана розробка може бути використана фахівцями-агрономами та 
аспірантами науково-дослідних установ аграрного сектору економіки 
на етапі планування технологій вирощування сільськгосподарських 
культур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49668  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошин Валерій Михайлович, Мурий Микола Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління головною енергетичною 
установкою (ГЕУ) корабля на повітряній подушці ГСУ "ТУМАН - 
958" ("Комп'ютерна програма ГСУ "ТУМАН - 958")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для керування головною енергетичною 
установкою (ГЕУ) та допоміжними механізмами корабля.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49669  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мурий Микола Вікторович, Николенко Вячеслав Ігорович, Акімов 
Євген Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент" 

 

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 "Управління електроенергетичною системою 
(ЕЕС) корабля на повітряній подушці ГСУ "ИШИМ - 958" 
("Комп'ютерна програма ГСУ "ИШИМ - 958")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Область застосування - програма забезпечує управління і контроль 
роботи ГСУ ЄЄС з секцій приладових: управління технічними 
засобими ЄЄС змінного струму, управління технічними засобами ЄЄС 
постійного струму, контролю опору ізоляцій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49670  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Николенко Вячеслав Ігорович, Акімов Євген Олександрович, Мурий 
Микола Вікторович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління загальнокорабельними 
системами і механізмами корабля на повітряній подушці ГСУ 
"НЕВЕЛЬ - 958" ("Комп'ютерна програма ГСУ "НЕВЕЛЬ - 958")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма забезпечує управління і контроль роботи 
загальнокорабельними системами: паливною системою, системою 
загальносудової гідравлики. Область застосування - програма 
використовується як складова частина комплексної системи 
керування "ФЛОРА -958" корабля на повітряній подушці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49671  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошин Валерій Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління рухом корабля на 
повітряній подушці ГСУ "ХРИЗОЛИТ - 958" ("Комп'ютерна 
програма ГСУ "ХРИЗОЛИТ - 958")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для керування рухом корабля на повітряній 
подушці і забезпечує дистанційне керування: повітряними гвинтами, 
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вентиляторами повітряної подушки, повітряним кермом та 
струмними рулями.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49672  
 

Дата реєстрації авторського права  13.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКАТЕКС-ТРЕЙД" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Опис сайту 
www.leovit.info"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі надається опис оригінального алгоритму роботи сайту 
www.leovit.info, сутність якого полягає у продажу продуктів 
харчування для схуднення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49673  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович, Бездушна Юлія Сергіївна, Жук Наталія 
Леонідівна, Маринченко Олексій Олександрович, Стецюк Людмила 
Сергіївна, Столярчук Надія Миколаївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Практичний посібник "Облік об'єктів інтелектуальної власності та 
прав користування у складі нематеріальних активів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику подано рекомендації по організації обліку нематеріальних 
активів у розмірі їх видів: об'єктів промислової власності, 
авторського права, права користування. Наведено порядок 
оприбуткування нематеріальних активів у разі їх розробки на 
підприємстві, з урахуванням витрат на дослідження та розробки.  
    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49674  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович, Жук Наталія Леонідівна, Бездушна Юлія 
Сергіївна, Волошина Олена Вікторівна, Мельничук Борис 
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Вікторович, Метелиця Володимир Михайлович, Панадій Олександр 
Петрович, Попко Євгенія Юріївна  

 

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)  Начальник посібник "Нормативно-облікове забезпечення 
використання державного майна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкрито питання юридичного статусу майна державних 
підприємств. Наведено порядок обліку надходження і використання 
основних засобів, запасів, грошових коштів та інших оборотних 
активів державних підприємств.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49675  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Размышления"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49676  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, Пінчук Андрій Петрович, Іванюк Ігор 
Вікторович  

 

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 "Зонування території України за потенційною 
успішністю природного насіннєвого поновлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

226 

Анотація   

Для визначення регіональних акцентів щодо лісовирощування, 
зонування території є основою для науково обгрунтованого вибору і 
тих, що стосуються рубання лісу та його відтворення.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49677  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерманський Олександр Степанович (Сашко)  
 

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 "Сторожова Застава"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49678  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барсуков Микола Петрович, Колбасіна Рузанна 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 підготовки легенів до гістологічного 
дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод підготовки легенів до гістологічного дослідження є найбільш 
доступним та простим. Даний метод не вимагає спеціального 
обладнання, а також виключає деформацію тканин та зсувів у 
наявних в них повітроносних просторах, утворювання  дефектів у 
вигляді розривів, складок, ущільнень, накладень, внаслідок чого не 
порушується природна гістологічна структура органу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49679  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшова Ольга Миколаївна, Дембський Леонід Костянтинович, 
Слупицька Надія Леонідівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод лечения косоглазия с применением прибора 
бивизиотренера синотипного БВТр-3 в домашних условиях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод лікування косоокості із застосуванням приладу бівізіотренера 
сінотипного БВТр-3 в домашніх умовах спрямований на підвищення 
гостроти зору, розвитку і закріплення одночасно і бінокулярного зору. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49680  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каладзе Микола Миколайович, Сизова Марія Олександрівна, 
Чирський Микола 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 "Программа аудио-терапевтической коррекции 
функциональных аритмий у детей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма аудіо-терапевтичної корекції функціональних аритмій у 
дітей заснована на комбінованої терапевтичної дії ефекту аудіо-
резонансу та світлових хвиль певної довжини, які мають лікувальні 
властивості.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49681  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширшова Ольга Миколаївна, Дембський Леонід Костянтинович, 
Слупицька Надія 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 "Методика диплоптического лечения косоглазия с 
помощью прибора ОКП-Д в домашних условиях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика діплоптичного лікування косоокості за допомогою приладу 
ОКП-Д в домашніх умовах застосована на порушенні у пацієнта 
двоїння в природних умовах шляхом подразнення різних ділянок 
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сітківок і розвитку здатності до злиття подвійних зображень і 
використовуються для лікування косоокості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49682  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітіна Валентина 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 "Метод оздоровления при помощи бальзама 
"Валентон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод оздоровлення за допомогою бальзаму заснований на 
застосуванні старовинних рецептів, перевірених великим життєвим 
досвідом у лікуванні різних захворювань внутрішніх і зовнішніх 
органів людини.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49683  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбань Євген 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 "Фидерные кормушки VEGaS" ("Фидерные 
кормушки Вегас")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49684  
 

Дата реєстрації авторського права  14.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бібліотека функцій криптографічних 
перетворень uacrypto, версія 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для використання у складі засобів 
КЗІ та ЕЦП у якості платформи низького рівня, що містить 
реалізацію функцій криптографічних перетворень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49685  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлявцев Михайло Іванович, Гриценко Сергій Іванович, Алтухова 
Ірина Миколаївна, Беспята Марина Миколаївна, Боєнко Олена 
Юріївна, Божко Олена Василівна, Воробйов Валерій Миколайович, 
Зайцева Анна Михайлівна, Іваненко Лариса Михайлівна, Какодєй 
Антоніна Олександрівна, Калиниченко Максим Петрович, Кузнєцов 
В'ячеслав Григорович, Леонова Галина Дмитрівна, Матюніна 
Марина Вікторівна, Николайчук Валерій Євстафійович, Подольський 
Ростислав Юрійович, Прозорова Ірина Віленівна, Саєнко Ольга 
Олександрівна, Свиридко Світлана Василівна, Святелик Наталія 
Петрівна, Таранич Андрій Володимирович, Шестопалова Людмила 
Володимирівна  

 

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 "Маркетинг и логистика в управлении коммерческой 
деятельностью предприятий: отраслевой и региональный аспекты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії визначені і узагальнені теоретичні основи та розроблені 
практичні рекомендації щодо застосування маркетингу і логістики в 
управлінні комерційною діяльністю підприємств по наступним 
напрямкам: сучасна фірма як об'єкт маркетингового управління, 
розвиток маркетингового потенціалу компаній з урахуванням різних 
форм інтеграції, дослідження теорії і практики логістичного 
управління внутрішньовиробничим матеріалопотоком тощо. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49686  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Галайчук Ігор Йосифович, Жулкевич 
Ігор Валентинович, Назаркевич Галина 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" 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

230 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система диференційної 
діагностики дрібних внутрішньолегеневих утворів на комп'ютерних 
томограмах (LUNGCT)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для здійснення диференційної діагностики 
дрібних патологічних утворень в легеневій тканині під час 
комп'ютерно-томографічного дослідження хворих на рак легень, 
туберкульоз, хронічні обструктивні бронхіти і пневмонії тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49687  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біркова Євгенія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для концертмейстерського класу 
"Пісенний сад Маркіяна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка вокально-хорових творів призначена для студентів навчальних 
музичних закладів III-IV рівнів акредитації, широкого кола 
шанувальників музичного мистецтва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49688  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних 
технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Внутрішнє програмне забезпечення 
(комп'ютерна програма) шлюзу мережного "Бар'єр-100"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49689  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Темная сторона планшета или /The dark side of 
the tablet/ или о некоторых особенностях расположения сенсорной 
системы, управляющей электронными устройствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена система для вводу даних у різноманітні електронні 
пристрої. Вона монтується на торцевій частині корпусу пристроюю, 
наприклад, планшету, смартфону, на пульті управління комп'ютером 
чи ТВ-приймачем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49690  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бреславська Ганна Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Організація проектної діяльності в процесі 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів в 
позааудиторній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для отримання теоретичних і практичних 
навиків організаційної проектної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49691  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лупир Андрій Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія Рітейл-
Страхування" 

 

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 "Customer Relationship Management" (CRM)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначення комп’ютерної програми - управління інформацією про 
потенційних та існуючих клієнтів компанії, створення єдиної 
клієнтської бази. Автоматизація процесів від роботи з холодними 
дзвінками до врегулювання страхових подій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49692  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Андрій Вікторович (Андрей Каре)  
 

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 "Свобода. Мёртвый штиль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49693  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набок Дмитро Анатолійович, Нечипорук Олена Петрівна, Гонтар 
Віталій Ігорович  

 

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 "Облік матеріалів, які отримало 
підприємство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для обліку матеріалів, які 
отримало підприємство. Програма має зручний інтерфейс. Дана 
програма виконує обчислення, може сортувати та фільтрувати 
введені користувачем дані.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49694  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Бізнес-концепція створення проекту "Україно! Я 
пишаюсь тобою!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поєднання активного туризму та пізнання національної ідентичності 
у конкретну історичну добу з пізнанням унікальності історії України. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49695  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного хронікально-документального 
кольорового фільму "Стати мамою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм мусить торкнутися проблем, з якими стикаються жінки, що 
народили "особливих" дітей і не відмовились від них.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49696  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строїнов Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Останній поцілунок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49697  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Олександр Вікторович, Безрукова Юлія Вікторівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Альмотек" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Платіжно-процесингова система "Альмог 
Юнікрипт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для комплексного інформаційно-
технічного обслуговування платіжно-фінансових операцій, роботи з 
обладнанням ініціації транзакцій різних видів відповідно до 
Державних стандартів України і вимог Національного банку України. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49698  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пак Степан Якович, Пак Василь Якович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Функціонально-структурна модель державного 
управління охороною здоров’я на регіональному та місцевому рівнях"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модель побудована на основі об’єднання принципів централізації і 
децентралізації. Передбачено новий порядок взаємодії місцевих 
органів влади в управлінні охороною здоров’я між собою та їх 
взаємодія з лікувальними закладами, громадський контроль 
управління охороною здоров’я громадськими радами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49699  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисіль Геннадій 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)  Наукове дослідження "КОРРЕЛЯЦИЯ МАКРОДИНАМИКИ 
СТАТИСТИКИ МАССОВЫХ ОНКО- И ИММУННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ УКРАИНЫ, РОССИИ И ЕВРОПЫ, И ВСКЭКП 
СИСТЕМ, ВЫЗВАННЫХ МАГНЕТРОННЫМ СВЧ - 
ГЕНЕРАТОРОМ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядається абсолютна кореляція особливостей макродинаміки 
статистичних характеристик масових онко- та імунних захворювань 
України, Росії і Європи, і збуджених станів енергетичних квантових 
переходів квантових систем, викликаних впливом магнетронного 
НВЧ-генератора як складової частини електронного парамагнітного 
резонатора, які можна спостерігати за допомогою спектрографа.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49700  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мардань Олександр 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)  Оповідання "Прогулка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49701  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мардань Олександр 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)  Оповідання "Отдельная история"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49702  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мардань Олександр 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)  Оповідання "Вдвоем с одиночеством"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49703  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мардань Олександр Євгенович  
 
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 "Аръер или Колыбельная для барабана"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49704  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калетнік Григорій Миколайович, Козловський Сергій 
Володимирович, Козловський Володимир 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 "Експертно-моделювальна система 
прогнозування валютного курсу в Україні на основі методів теорії 
нечіткої логіки та генетичних алгоритмів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє з достатньою достовірністю прогнозувати 
динаміку курсу національної валюти при відомих статистичних та 
експертних значеннях вхідних параметрів моделі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49705  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильчук Олександр Владиславович, Кутовой Сергій Юрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього кінофільму "Політ за кут"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

237 

Анотація   

В сценарії йдеться розповідь про героїчний шлях молодих 
випускників льотного училища СРСР у 70-ті роки двадцятого 
століття, які направляються в полк дальньої авіації і де опиняються в 
самому центрі важливих подій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49706  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранік Михайло Олександрович, Месюра Володимир Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальний модуль розв'язання задачі 
про максимальний розріз графа методом імітації відпалу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена на мові програмування С+ та 

призначена для допомоги в вивченні інтелектуальних методів при 
розв'язанні задач теорії графів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49707  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драчевська Крістіна Миколаївна, Бугорська Ірина Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернет-Оголошення" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних для комплексу програмного забезпечення "Оголошення 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

База даних представлена як структурна таблиця, що призначена для 
зберігання інформації про оголошення. Представлені таблиці для 
зберігання опцій оголошення будь-якого рівня входження з 

можливістю вказувати на список опцій в будь-які таблиці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49708  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
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  Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінсофт продакшн" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних для комплексу програмного забезпечення "Оголошення 
України. Категорія Авто та Нерухомість"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних - це впорядкований набір даних про марку авто, технічні 
характеристики авто, номер телефону та е-mail особи, яка продає 
авто, об’єкт нерухомості, характеристики нерухомості, номер 
телефону та е-mail особи, яка продає нерухоме майно.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49709  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна, Козлова Марія 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)  Твір науково-навчального характеру "Діагностика гендерних 
відмінностей у сексуальних установках в юнацькому віці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка належить до клінічної психології і може бути використана 
при дослідженні відмінностей у сексуальних установках дівчат та 
хлопців, а також впливу особливостей темпераменту на прояв 
сексуальних установок. Присвячена теоретичному аналізу проявів 
сексуальності та гендерних відмінностей юнацької сексуальності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49710  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Микола Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс "Горно-
Диспетчерский Мониторинг" ("Система "ГДМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для контроля машинного часу видобувних і 
прохідницьких комбайнів, конвеєрів, підйомних машин, лічильників, 
датчиків газу, температури, тиску та ін., з можливістю, у режимі 
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реального часу, відображати на схемі шахти поточний стан для 
кожного механізму, облік фактичних простоїв, моніторинг роботи 
добувних ділянок, з визначенням кількості пройдених секцій, 
запланованого та фактично видобутого вугілля, включно - з 
побудовою циклограм пройдених секцій. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49711  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоляр Анатолій Михайлович, Юрченко Сергій 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 "RAMA-SAYS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє розраховувати плоскі рами. За допомогою неї 
обчислюються внутрішні сили на кінцях стрижнів рами та опорні 
реакції. Перевагами програми в порівнянні з іншими є простота та 
зручність використання, адаптованість до сучасної комп'ютерної 
техніки, високий рівень автоматизації обчислень, контроль 
коректності розрахунків.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49712  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балашкевич Вадим Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Неофіційний гімн Євро-2012"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня створена автором і приурочена проведенню в Україні 
чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012", вона брала участь у 
всеукраїнському творчому конкурсі "Єврохіт - пісня для країни, 
гордість для історії", організаторами якого були ТОВ "ТАВР 
МЕДІА", ЗАТ "ТЕЛЕОДИН" за підтримки БФ "Фонд Бориса 
Колеснікова".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49713  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Павло Віталійович, Мокляк Володимир 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)  Навчальна комп'ютерна програма "Біологічні аспекти спортивного 
відбору та орієнтації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заявлено програмний продукт, що орієнтований на одну або цикл 
суміжних навчальних дисциплін, призначений для підвищення якості 
освіти студентів факультетів фізичного виховання педагогічних 
навчальних закладів. Програма побудована за принципом 
гіперcсилки і включає: основний та допоміжний тексти і поза текстові 
компоненти; апарат організації, засвоєння, ілюстративний матеріал.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49714  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярцев Ігор Вікторович, Ярцева Олена 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 "Нечітка система підтримки прийняття 
рішень для аналізу фінансового стану підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для аналізу фінансового стану підприємства, а 
також для надання висновків та рекомендацій щодо зміни стратегії 
розвитку підприємства. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49715  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бендерук Юлія Андріївна, Месюра Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальний модуль розв'язання задачі 
розподілу економічного навантаження методом рою часток"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

   

Анотація   

Програма призначена для допомоги у вивченні інтелектуальних 
методів при розв'язанні прикладних економічних задач. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49716  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Володимир Пантелеймонович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошюра "Введение в мирийную философию"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49717  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борко Юлія Леонідівна, Бурлаков Сергій Юрійович, Дорошенко 
Олександр Федорович, Дроздовський Олексій Анатолійович, Іолкін 
Ярослав Олегович, Мироненко Наталія Михайлівна, Міндрул 
Анастасія Валентинівна, Орлюк Олена Павлівна, Работягова 
Людмила Іванівна, Семчик Ольга Олександрівна, Тверезенко Олена 
Олексіївна, Федорова Тетяна Юріївна, Штефан Олена Олександрівна, 
Штефан Анна Сергіївна  

 

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 "ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ 
КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджено теоретико-прикладні підходи до 
систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності з 
метою вирішення питання щодо проведення його кодифікації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49718  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Яна Володимирівна  
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)  Тритмент повнометражного документального фільму "Саmino. 
Дорога позначена зіркою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Щоб зрозуміти себе, Генадій разом зі своїм онуком підлітком 
вирушають на "Край світу". Їх пошуки ведуть на північ Іспанії, 
дорогою, яка вже більше тисячі років об'єднує людей з усього світу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49719  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данько Микола Іванович, Каграманян Артур Олександрович, 
Котенко Анатолій Миколайович, Мкртичьян Дмитро Ігорович, 
Ходаківський Олексій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Безпечні транспортні засоби і технології 
перевезення небезпечних вантажів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчальному посібнику викладено вимоги до перевезення вантажів 
залізничним транспортом у прямому та міжнародному сполученні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49720  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусенко Сергій Іванович, Білецький Володимир Олександрович, 
Бортницький Павло Іванович, Бугайчук Олександр Сергійович, 
Клименко Юрій Миколайович, Савін Юрій Хомич, Січко Олександр 
Євгенович, Сніжко Лариса Леонідівна, Сусло Степан Титович, 
Ященко Микола Михайлович  

 

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)  Навчальний посібник "Технологічне проектування 
автотранспортних підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Начальний посібник присвячено питанням технологічного 
проектування комплексних підприємств автомобільного транспорту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49721  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Білякович Олег Миколайович, 
Савчук Анатолій Миколайович, Міланенко Олександр Анатолійович, 
Лізанець Віталій Ігорович  

 
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 оцінки зносостійкості контактних 
поверхонь трибосполучень в залежності від тривалості експлуатації 
мастильного матеріалу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Встановлено, що процеси старіння у деякому діапазоні позитивно 
впливають на властивості мастильних матеріалів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49722  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович, Жук Володимир Михайлович  
 
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)  Монографія "Регулювання дощового стоку в системах 
водовідведення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Детально описано і проаналізовано сучасні методи регулювання 
дощового стоку з території населених пунктів і промислових 
підприємств.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49723  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Пісня буде поміж нас"... Назарій Яремчук"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49724  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "О проблеме создания логико-диалектических моделей 
высших психических функций человека, овеществляемых в 
субстратах его центральной нервной системы, вегетативных и 
периферийных компонентов всей нервной системы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49725  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "О целях и целесообразности построения теорий 
жизнедеятельности познаваемых природных явлений в мироздании"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Демонструються декларовані матеріалістичною теорією пізнання, 
головні цілі побудови теорій життєдіяльності природних явищ.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49726  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara), Бакуменко Сергій 
Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Сердце вдруг мое сказало Да"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49727  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara), Бакуменко Сергій 
Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Веришь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49728  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara), Бакуменко Сергій 
Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Колыбельная"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49729  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara), Бакуменко Сергій 
Сергійович  
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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 "Позови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49730  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara), Бакуменко Сергій 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Жизнезаменитель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49731  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara), Бакуменко Сергій 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любимая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49732  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara), Бакуменко Сергій 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

247 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Острова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49733  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara), Бакуменко Сергій 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Время"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49734  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плигун Олена Костянтинівна, Ткаченко Олександр Миколайович, 
Пересада Вікторія Олександрівна, Ахундова Ренара Арістон 
(Achoundova Renara Ariston)  

 

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 "Документальний фільм "Остров надежды"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм-допомога, фільм-надія, фільм про падіння душі, про гріхові 
недуги пияцтва, наркоманії, ігрової залежності, куріння, їх духовні 
корені та душевні страждання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49735  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Рекомендації з фізичної підготовки співробітників 
кримінально-виконавчої інспекції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі зібрано методику фізичного виховання для співробітників 
силових служб.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49736  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланцевіч Михайло Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комплект креслень дводискового вакуумного фільтру ФДК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплект креслень дводискового вакуумного фільтру ФДК включає 
складальні креслення та складальні креслення окремих елементів 
ФДК.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49737  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Дмитро Вікторович  
 

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 "Балансовий розрахунок процесу 
газогенерації відходів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для балансового розрахунку процесу газогенерації відходів 
виконана в середовищі Delphi 7. Особливістю програми є те, що вона 
дозволяє оцінити кількість та елементарний склад синтез-газу, що 
отримується при газогенерації і адіабатну температуру в 
газогенераторі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49738  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогон Юрій Володимирович, Таранич Андрій Володимирович, 
Хаджинов Ілля 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 "Донецкая область как фабрика инноваций в контексте 
становления стратегии ее регионального развития и 
территориального  маркетинга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття передбачає створення виробництв високих технологічних 
укладів шляхом розвитку кластерів підприємств з традиційними та 
новими технологіями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49739  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трохимчук Віктор Васильович, Бєляєва Оксана Іванівна, Гринчук 
Іван Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський національний медичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Фармакоекономічна оцінка прямих витрат на 
лікування дітей віком до 3 років, хворих на пневмонію середнього 
ступеня тяжкості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наданий перелік препаратів, алгоритм аналізу, розрахунок 
прямих витрат при лікуванні дітей до 3-х років, хворих на пневмонію. 
Виявлено найвитратніші препарати з позиції фармакоекономіки, що 
слід брати до уваги при плануванні витрат і використанні бюджетних 
коштів, коштів страхової компанії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49740  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хамада Мамдух  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Орден"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49741  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліпінська Світлана Броніславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как вернуть себе Себя Настоящего? (саморазвитие 
психология тела, движения, танца)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49742  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стоянова Ганна Давидівна  
 

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 ілюстрацією "Положення про відкритий обласний фестиваль 
академічних дитячих хорових колективів "Хорова веселка" - 2012"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49743  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стоянова Ганна Давидівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис "Положення про відкритий фестиваль академічних дитячих 
хорових колективів "Свято хорової музики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49744  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (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 "По земным меридианам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49745  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (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 "К берегу жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49746  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (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)  Книга "Помолитесь за детей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49747  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светлана Стишова (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 "Истоки жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49748  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондрат Світлана Степанівна (Светлана Стишова)  
 

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 "Зов будущего"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49749  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вірко Олена Володимирівна (Вселенна)  
 

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 "Каждый охотник желает знать..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49750  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угрин Мирон Миронович  
 

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 "Класифікація протезних конструкцій з опорою на 
імплантати Угрина М.М."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49751  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Угрин Мирон Миронович  
 

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 "Класифікація рівнів складності імплантологічних 
втручань Угрина М.М."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49752  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Аркадій Григорович, Ступаченко Деніс Олегович, 
Пащенко Олександр 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)  Учбовий відеофільм "Operative treatment for giant tumor of left 
hemithorax"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкрито та зручно передставлено у вигляді учбового відеофільму із 
титрами на англійській мові аспекти діагностики та хірургічного 
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лікування гігантської пухлини лівого гемотораксу, відображені 
основні етапи хірургічного втручання та його безпосередні 
результати.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49753  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железков Станіслав Андрійович  
 

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 "Крылья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49754  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Богдан Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Методика вивчення алфавіту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній роботі представлені різноманітні вигляді структури домиків з 
розміщенням по периметру літер алфавітів з метою їх спрощеного 
навчання. Посібник складається з шести частин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49755  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Педченко Сергій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Хранитель подсолнечного поля"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49756  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Герберка (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)  Твір образотворчого мистецтва "Любові простір"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок розміром 18*24 см виконаний кольоровими олівцями, 
чорною кульковою ручкою та акварельними фарбами. На малюнку 
зображена закохана пара.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49757  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофімюк Надія Юріївна (Должанська), Ликов Анатолій 
Никифорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Песня о СевГОКе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49758  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Ольга Онисіївна, Козак Василь Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Динамічна інтенсивна реабілітація "Спортивні 
технології та методики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На підставі багаточисельних наукових досліджень В. Козака створена 
методика О. Березюк для навчання школярів та дошкільників, що 
може використовуватисьяк у  академічних навчальних закладах, так і 
в оздоровчих та реабілітаційних центрах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49759  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Велігура Антон Володимирович, Шведчикова Ірина Олексіївна, Ткач 
Сергій Анатолійович, Романцова Анастасія 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 "Isomer Maker"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для автоматизованого синтезу 
просторових композицій багатоелементних електромеханічних систем 
з циліндричними джерелами електромагнітного поля.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49760  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрушина Беатриса Олександрівна (Матяшовська Беатриса 
Олександрівна), Ковтун Віктор 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 "Автоматизований комплекс вивчення 
дисципліни "Теорія ймовірностей" ("АК "Теорія ймовірностей")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета даної роботи - створення загального автоматизованого 
комплексу для самостійного вивчення курсу з дисципліни "Теорія 
ймовірностей".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49761  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самоделко Валерія Анатоліївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мир снов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень складається з композицій: "Лорейна", "Мелькание 
лиц", "Новый день", "Ночь". Музика збірки лірична та відображає 
ставлення автора до оточуючого світу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49762  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Наталія Сергіївна, Шипуліна Юлія Сергіївна, Мельник 
Юлія Миколаївна  

 

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 "Провайдинг екологічних інновацій як необхідна умова 
виходу України на світовий ринок інновацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто існуючі підходи та погляди до розуміння поняття 
"провайдинг" та "провайдинг інновацій", запропоновано на цій 
основі авторське визначення. Виокремлено основні види забезпечення 
в рамках процесу провайдингу інновацій. Охарактеризовано основні  
особливості провайденгу екоглогічних інновацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49763  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляхов Олександр Логвинович, Вірьовкін Сергій Вікторович, Захаров 
Сергій Олександрович, Фурсова Наталія Артемівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизована інформаційна система 
"Рейтинг" моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних 
закладів України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп’ютерна програма забезпечує непереривне й тривале 
спостереження та контроль за діяльністю ЗНЗ, аналіз та оцінювання 
діяльності ЗНЗ, а також визначення на підставі отриманої об’єктивної 
інформації основних тенденцій розвитку загальної середньої освіти 
для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення якості освіти 
в державі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49764  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 
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-комедії "Черв’як" (для театру, кіно, телебачення)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Історія про авантюристів, які вирішили створити комп’ютерного 
черв’яка, котрий має заволодіти світом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49765  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпуленко Дмитро Ігорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "KATERYNOSLAV"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В основу зорового твору покладена графічна композиція, яка 
включає, закручену витками, гірлянду із елементів геральдичного 
рослинного орнаменту, що зображають монограму у вигляді літери 
"Е", середній елемент якої переплітається із двома паралельними 
прямими, вертикально спрямованими, штихами-палицями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49766  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Ольга Павлівна, Санніков Олександр Ілліч, Подоляк 
Наталія Михайлівна  

 
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)  Науково-методичний твір "Тест-опитувальник компонентів 
асертивності (ТОКАС)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Здійснено теоретико-методологічний аналіз асертивності, розроблена 
теоретична модель структури асертивності, визначені її компоненти, 
описани її прояви.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49767  
 

Дата реєстрації авторського права  19.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняєв Сергій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Декоративне гіпсове панно 
"Воронцовский дворец - Северная сторона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Декоративне гіпсове панно виготовлено у вигляді круглої тарілки з 
зображенням північного фасаду Воронцовського дворца.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49768  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Віктор Геннадійович, Захаров Олексій 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 "Автоматизова інформаційна система 
"Фінанси Плюс" ("АІС "Фінанси Плюс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації функцій планування, обліку 
надходження коштів, розподілу коштів, обліку фінансування 
головними розпорядниками Бюджетних коштів; даними з 
інформаційною системою Держказначейства; аналізу стану 
фінансування; забезпечення захищеного інформаційного обліку з 
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регіональними підрозділами; інформаційну підтримку керівництва, 
що спирається на дані планування та фактичного фінансування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49769  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Непиталюк Аркадій Анатолійович, Маковій Віра Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Три літа. Одна зима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Буна - буковинська, баба, своє розуміння "як правильно жити" 
намагається учепити всім довкола та своїй онуці Орисі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49770  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Тетяна Миколаївна, Злочевська Любов Опанасівна  
 

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)  Стаття "Ключові аспекти моделювання навчально-тренувального 
процесу в технологічному циклі підготовки персоналу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено аналіз критеріїв та параметрів що застосовані 
примоделюванні навчально-тренувального процесу у технології 
підготовки персоналу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49771  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Сергій Валерійович, Павленко Максим Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Таврійські Ігри" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Положення про святкову акцію "Київ - місто чемпіонів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Положення розроблено з метою пропаганди здорового способу життя 
серед представників населення різного віку, збільшення інтересу 
громадськості до наукового, культурного та спортивного життя 
рідного міста, виховування самосвідомості та прагнення до 
збагачення спадщини міста Києва та України вцілому. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49772  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рдна Скело (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 "Помилка у програмі" ("Ошибка в программе")   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гумористично-фантастичний роман про пригоди вченого-
телеметриста  Фелікса.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49773  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Асалієв Ерзіман Мурадович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КСИКОМ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Корпоративна інформаційна система Wad-er 
Business Suite"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою розширюваний пакет бізнес-
додатків (модулів), створених і функціонуючих на базі платформи 
Wad-er.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49774  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корж Микола Олексійович, Головаха Максим Леонідович, 
Орлянський Веніамін  

 

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 "Повреждения хряща коленного сустава"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті питання лікування пошкоджень хрящя колінного суглобу. 
Запропонований диференційний вибір показань, викладені методики 
операцій при пошкодження  хряща, викладені схеми після 
операційного відновного лікування пацієнтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49775  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козявкін Володимир 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 "Е-Пацієнт. Реєстратура"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця комп'ютерна програма-система управління пацієнтами - дає змогу 
користувачам реєструвати пацієнтів, керувати курсами лікування та 
проживання, документація.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49776  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казакевич Юрій Вікторович (Юрій Бенд), Букреєва Антоніна 
Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Поздняя клубника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49777  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Людмила Анатоліївна, Чечелюк Олександр Васильович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для генерування таблиці розкладу 
руху громадського транспорту по зупинках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма містить час відправлення із кінцевих зупинок громадського 
транспорту та інтервали руху між зупинками на основі яких генерує 
таблицю розкладів руху для будь-якої зупинки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49778  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Мудрик Володимир Віталійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Комп'ютерна програма подання математичних виразів у вигляді 
постфіксної нотації для оптимізації процесу обчислень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану на мові 
програмуванн, що являє собою систему подання математичних 
виразів у вигляді постфіксної нотації для оптимізації процесу 
обчислень.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49779  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Мудрик Володимир Віталійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для кодування зображень у форматі 
позиційної системи числення Base64"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму, реалізовану на мові 
програмування С++, що являє собою систему зображень для 
перетворення зображень у формат позиційної систкми числення Base 
64.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49780  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Андрій Анатолійович, Мудрик Володимир Віталійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Комп'ютерна програма організації багатопотокової передачі даних 
за допомогою сокетів в програмних додатках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розролено комп'ютерну програму, реалізовану на мові програмування 
Java, що являє собою систему для багатопотокової передачі даних 
використовуючи програмний інтерфейс сокетів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49781  
 

Дата реєстрації авторського права  20.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козявкін Володимир 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 "Інтернет-система віртуальної ігрової 
реабілітації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система віртуальної реабілітації призначена для проведення сеансів 
реабілітаційних тренувань пацієнтів у межах клініки або в домашніх 
умовах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49782  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биков Олександр Семенович, Пономаренко Марина Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Борисівна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця історія про самотню бабцю, яка хоче спілкування, уваги, прагне 
бути потрібною та соціально-активною, як будь-яка нормальна 
творча людина, але соціум, нажаль байдуже ставиться до її по треб і 
почуттів, бо у всіх є свої справи, своє життя, і свої зацікавлення, тому 
вона просто змушена здобувати взаємодію зі світом власними 
зусиллями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49783  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бориченко Олена Володимирівна, Находов Володимир 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 "Концепція побудови інтегрованих систем контролю 
ефективності використання електричної енергії на виробничо-
господарських об'єктах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Створено методичні основи побудови інтегрованих систем контролю 
ефективності використання електроенергії на виробничо-
господарських об'єктах, які грунтуються на поєднанні удосконалених 
методик нормування питомих витрат електроенергії з побудовою та 
застосуванням удосконалених систем оперативного контролю 
ефективності енерговикористання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49784  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрицький Євген Олегович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Zubritsky Evgeniy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення латинськими літерами білого кольору на фоні чорного 
прямокутника, букви "Z" та " E" заглавні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49785  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрицький Євген Олегович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "MAN BUILDING"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення латинськими літерами білого кольору на фоні чорного 
прямокутника, букви "М" та "В" червоного кольору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49786  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубрицький Євген Олегович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Тренінги для чоловіків "MAN 
BUILDING" за авторською технологією Євгенія Зубрицького"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір присвячений опису удосконалення внутрішніх чоловічих 
якостей. Автор розглядає метод, заявки яким чоловік зможе здобути 
успіх у жінок та інших сферах свого життя, розвинути свою особисту 
привабливість, внутрішню чоловічу силу та впевненість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49787  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Андрій Олексійович, 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 "Визначення маси, осмотичного тиску і 
співвідношення лікарських та допоміжних речовин в ізотонічних 
водних розчинах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Осмотичний тиск ін'єкційних водних розчинів лікарських речовин, 
очних крапель, примочок повинен бути 308,6 мосмоль/л. Якщо 
кількість лікарських речовин недостатня для ізотонії, додають 
допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію сульфат, натрію нітрат, 
глюкозу, кислоту борну, сорбіт з врахуванням їх сумісності 
лікарськими речовинами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49788  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маргуліс Ніна Миколаївна (Нана Шаталова)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Звезда голливудских фильмов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49789  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маргуліс Ніна Миколаївна (Нана Шаталова)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Женщина твоей жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49790  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маргуліс Ніна Миколаївна (Нана Шаталова)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Родители"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49791  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маргуліс Ніна Миколаївна (Нана Шаталова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Шансоны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49792  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маргуліс Ніна Миколаївна (Нана Шаталова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кохати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49793  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Олександр 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)  Стаття "Алгоритм работы и описание системы по переводу 
денежных средств с помощью надстройки в браузере или отдельной 
программы, а так же приложения для мобильных устройств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В статті описаний порядок роботи та охарактеризована система з 
переказу грошових коштів за допомогою надбудови в браузері або 
окремої програми, а також програми для мобільних пристроїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49794  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімуш Валерій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір, похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка "ЛУННЫЙ ЛЁД (фантастический триллер-трилогия), THE 
LUNAR ICE (fiction thriller trilogy)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В розміреному житті родини починаються відбуватися дивні речі, 
пов’язані з виявленням предмета позаземного походження "місячного 
каменя". Опинившись серед людей камінь починає жити своїм 
життям.....  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49795  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олександр (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 "Путеводитель Вечности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49796  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Миколай Миколайович, Загній 
Світлана Володимирівна  

 

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 автоматизації розрахунків напруженості 
електричного поля у заданій точці простору при проектуванні 
радіорелейних ліній зв'язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує повну автоматизацію процесу розрахунку 
напруженості електричного поля, має можливість за короткий час 
проводити велику кількість розрахунків і у відповідності з цим 
дозволяє ефективно підбирати технічні параметри передавального 
обладнання для забезпечення потрібної напруженності електричного 
поля у заданій точці простору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49797  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артем'єва Ірина Павлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір літератури "НЕучебник итальянского языка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір літератури, в якому в простий та доступний для читача форми 
роз'яснюється граматика італійської мови.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49798  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "От философии к теоретике и аж до практики ..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В даному творі доказано нове розуміння гравітаційних явищ та вже 
давно відомої фізичної суті величини прискорення вільного падіння 
як в стані спокою, так і в стані руху у змінюваному гравітаційному 
полі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49799  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байлін 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 "MINDREADER" v 2.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма здатна вірішувати широкий спектр завдань, пов'язаних з 
питаннями надійності та передбачуваності людини, визначення його 
дійсних мотивів, прогнозування поведінки та оцінки ставлення до 
того іншого діяння, явища чи персони.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49800  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каминін 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 "Системи автоматизованого збору та аналізу 
даних "NAVI-count v.1.1" ("NAVI-count v.1.1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основною метою запровадження системи автоматизованого збору та 
аналізу данних є оптимізація процесів збору інформації з віддалених 
вимірювальних пристоїв.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49801  
 

Дата реєстрації авторського права  21.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровок Тарас Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Описание игрушек серии 
"Кузюка" ("Кузюка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49802  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галіздра Ангеліна Анатоліївна  
 

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)  Мультимедійний посібник "Корекція і профілактика постави з 
використанням засобів і методів фізичних вправ з відеоматеріалами 
для самостійних занять студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячений обгрунтуванню використання фізичних вправ, 
спрямованих на профілактику та корекцію порушень постави на 
заняттях фізичного виховання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49803  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шидловський Григорій Володимирович, Шидловська Олена 
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 "Программное обеспечение многоканального 
терминала связи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для роботи в складі диспетчерського центру 
автоматизованого робочого місця системи контролю та управління по 
каналах стільникового зв'язку стандарту GSM.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49804  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шидловський Григорій Володимирович, Шидловська Олена 
Олександрівна  

 

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 "Программное обеспечение терминала 
исполнительного пункта системы контроля и управления лифтами 
СКУЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення здійснює аналіз сингалів у контрольних 
точках станції керування ліфтом за сукупністю яких складається 
слово-стан об'єкта управління. Виробляється логічний аналіз трендів 
зміни сигналів і пошук несправних або аварійних подій у роботі 
станції керування ліфтом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49805  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забула Сергій Олександрович, Шафранюк Микола Євгенійович, 
Попів Ігор Арсенович, Лізенко Сергій 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 "Система мониторинга оборудования 
птичника и централизованного контроля за отклонениями в его 
работе "CHICKEN WAY" ("CHICKEN WAY")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49806  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон Олександрович  
 

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 скрипки і фортепіано "Квазі Ноктюрн" ("Quasi Notturno")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49807  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон Олександрович  
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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)  П'єса для скрипки і фортепіано "Інтермеццо" ("Intermezzo")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49808  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон Олександрович  
 

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 скрипки і фортепіано "Експромт" ("Impromtu")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49809  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон Олександрович  
 

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 скрипки і фортепіано "Спогад" ("Reminiscence")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49810  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон Олександрович  
 

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 скрипки і фортепіано "Скеч" ("Sketch")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49811  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон Олександрович  
 

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 скрипки і фортепіано "Фантазія" ("Fantasia")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49812  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертиполох Антон Олександрович  
 

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 скрипки і фортепіано "Присвята" ("Dedication")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49813  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугайчук Наталія Вікторівна (Booggie Boo)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Love my Baby"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49814  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Дмитро Михайлович (Галіцин), Бубнов Ювєналій 
Ювєналійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Границы закрыты - бойцы на посту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49815  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віслогузова Анна Валеріївна, Калганова Олена 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 "Portfolio Optimization"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт заснований на методі оптимізації портфелів для 
планового періоду з урахувнням нечіткості початкових даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49816  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куренкова Катерина Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Феня und Вільгельм. Союз ворогів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49817  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Хореографічна постановка "Пори року"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49818  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрощук Людмила Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір, літературний письмовий твір, постановка 
твору, створеного для сценічного показу  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічна постановка "Танго над прірвою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49819  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворотенко Анастасія Юріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, хореографічний твір, твір, створений 
для сценічного показу, постановка твору, створеного для сценічного 
показу  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічна постановка "Карпатські візерунки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49820  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворотенко Анастасія Юріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір, літературний письмовий твір, постановка 
твору, створеного для сценічного показу  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічна постановка "Казкова Ірландія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49821  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір, створений для сценічного показу, 
хореографічний твір, постановка твору, створеного для сценічного 
показу  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічна постановка "Російський народний танець 
"Молодичка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49822  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір, створений для сценічного показу, 
хореографічний твір, постановка твору, створеного для сценічного 
показу  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічна постановка "Український народний танець "Якось на 
ярмарці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49823  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Формування екологічного світогляду студентів у 
процесі навчально-польових практик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49824  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Миронюк Тамара Миколаївна, 
Пащенко Майя Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Анатомія людини. Практикум"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49825  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балдинюк Дмитро Іванович, Балдинюк Надія Андріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Словник-довідник співака"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Словник-довідник співака : навчальний посібник / Уклад.:  Д.І. 
Балдинюк, Н.А. Балдинюк. - Умань: ПП Жовтий, 2011. - 108 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49826  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Ситник Олексій Іванович, Тімець Оксана Володимирівна, Козинська 
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Ірина Петрівна, Бабій Юрій Олексійович, Кравцова Ірина Віталіївна, 
Половка Сергій Григорович, Кугай Марина Сергіївна, Непотенко 
Тетяна 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)  Навчальний посібник "Географія Уманщини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49827  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Фізіологія рослин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  КрасноштанІ.В. Фізіологія рослин : навчально-методичний посібник 
для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних 
вузів / І.В. Красноштан; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. - Умань : ФОП 
Жовтий О.О., 2013. - 133 с. 

 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49828  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Свистун Оксана Вікентіївна, Поліщук 
Валентин Васильович, Мамчур Тетяна Василівна  

 
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 "Систематика рослин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49829  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Миронюк Тамара Миколаївна, 
Пащенко Майя Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Загальна цитологія та гістологія. 
Практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  КрасноштанІ.В., Миронюк Т.М., Пащенко М.І. Загальна цитологія та 
гістологія. Практикум (павчально-методичний посібник для студентів 
природничо-географічних факультетів педвузів). Вінниця: ФОП 
Горбачук І. П., 2010. - 122 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49830  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пащенко Майя 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)  Посібник "Виховна робота в літніх оздоровчих таборах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Пащенко М.І. Виховна робота в літніх оздоровчих таборах. - Умань: 
ПП Жовтий, 2011. - 128 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49831  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Осадченко Інна Іванівна, Пащенко 
Майя 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 "Виховна робота класного керівника"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49832  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Кравець Тамара Олексіївна, Мамчур 
Тетяна Василівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з анатомії рослин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49833  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Свистун Оксана Вікентіївна, Кравець 
Тамара Олексіївна, Мамчур Тетяна Василівна  

 
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)  Методичний посібник "Ботаніка. Систематика вищих рослин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49834  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Гончаренко Ганна Євдокимівна, 
Гончаренко Василь Григорович, Лаврик Олександр Дмитрович  

 

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 "Трансформація ландшафтних екосистем річкових 
долин Центрального Побужжя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Трансформація ландшафтних екосистем річкових 
долин Центрального Побужжя : монографія / Гончаренко Г.Є., 
Совгіра С.В., Лаврик О.Д., Гончаренко В.Г. - К. : Наук. світ, 2009. - 329 
с. - Бібліогр. : с. 317-329. - (Авт. вказані на звороті тит. арк.) 

 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49835  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Совгіра Світлана Василівна, Тімець Оксана Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи рекреаційної географії. Природа, 
ресурсний потенціал регіонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Основи рекреаційної географії. Природа, ресурсний 
потенціал регіонів: Навч. посіб. для студ.-географів педагог. універ. / 
О.В. Тімець, С.В. Совгіра. - К.: Наук. світ, 2005. -253 с. - Бібліогр.: с. 
250-253. 

  
 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49836  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Неля Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Психолого-педагогічні засади виховання гуманних 
взаємостосунків у старших дошкільників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Скрипник Н.І. Психолого-педагогічні засади виховання гуманних 
взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку : монографія / Н.І. 
Скрипник. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2012. - 
153 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49837  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Ольга Яношівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49838  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побірченко Олена Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутніх учителів до професійної 
діяльності в умовах сільської початкової школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Підготовка майбутніх вчителів до професійної 
діяльності в умовах сільської школи : монографія / О.М. Побірченко. - 
Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. - 172 с. 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49839  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бербец Віталій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Наукова організація праці вчителя 
технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49840  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Макарчук Вікторія Вікторівна, 
Пащенко Майя Іванівна  

 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник-довідник "Інноваційні технології навчання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інноваційні технології навчання: словник-довідник / 
(авт.-уклад. Красноштан І.В., Пащенко М.І., Макарчук В.В.). 2010 р. - 
194 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49841  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Заморський Олександр 
Олександрович, Пащенко Майя Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Основи наукових досліджень в 
біології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49842  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Пащенко Майя Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Педагогіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49843  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович, Кравченко Катерина 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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Фізіологія людини і тварин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Фізіологія людини і тварин : навчально-методичний 
посібник для студентів природничо-географічних 
факультетівпедагогічних вузів / уклад. І.В. Красноштан, К.А. 
Кравченко. - Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. - 170 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49844  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красноштан Ігор Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Ріст та формування генеративних органів дуба 
звичайного (QUERCUS ROBUR L.) в Правобережному Лісостепу 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49845  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьомін Владислав Валерійович (Vladys Love)  
 

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 "Любовь - это жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49846  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

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, створений для телебачення, похідний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарна заявка до сценарію повнометражного кінофільму 
"ПИСЬМА ИЗ  ХОСПИСА. ГЕН МИЛОСЕРДИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заявка включає розгорнутий синопсис, по персонажах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49847  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вірко Олена Володимирівна (Вселенна)  
 
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 з ілюстраціями "ПОСТРОЕНИЕ ЦВЕТО-
НУМЕРОЛОГИЧЕСКИХ ГАРМОНИЗАТОРОВ Вирко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49848  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Григорій Дмитрович, Даруга Олександр Борисович  
 
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 "Роман з Крутами" ("Крути")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір розповідає про мелодраматичні стосунки молодих людей на тлі 
революції в Києві, початку громадянської війни в Україні, подвиг 
студентського загону під Крутами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49849  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маркусь Богдан Васильович (Маркусь Дан)  
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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)   Дитяче фентезі "Сила трьох. Яструб і скрижаль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Тепер обраний повинен знайти свій скрижаль і віднести його до трьох 
стовпів, які охороняє вартовий трьохголовий Вух. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49850  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зяблов Валерій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зібрання музичних творів "ПЕРЕКРЁСТКИ ДОРОГ" (80 пісень)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зібірка музичних творів "ПЕРЕКРЁСТКИ ДОРОГ" включає 80 
пісень у виконанні автора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49851  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олександр Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ATM Voice Assistant"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс призначений для адаптації інтерфейсу 
взаємодії з користувачами з обмеженим зором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49852  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Олександр Павлович, Бондарєв Костянтин Юрійович, 
Іващенко Руслан Іванович, Оладько Олександр Анатолійович, 
Грабарчук Олег Васильович, Ігнацевич Ярослав Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RSWEР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання на банківських терміналах 
самообслуговування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49853  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Олександр Павлович, Бондарєв Костянтин Юрійович, 
Іващенко Руслан Іванович, Оладько Олександр Анатолійович, 
Грабарчук Олег Васильович, Цибульський Андрій Леонтійович, 
Матвійчук Сергій Леонідович, Шепетько Віталій Вікторович, Басюк 
Сергій Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу Х4Banking"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс, що надає різноманітні можливості 
моніторингу та управління банкоматами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49854  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терновцов Сергій Олександрович, Бондарєв Павло Юрійович, 
Ковальчук Денис Вікторович, Мазур Дмитро Олегович, Мельничук 
Олександр Павлович, Бондарєв Костянтин Юрійович, Іващенко 
Руслан Іванович, Оладько Олександр Анатолійович, Грабарчук Олег 
Васильович, Ігнацевич Ярослав Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 

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 "CashLab"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс, призначений для автоматизації роботи 
працівників операційного управління банку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49855  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терновцов Сергій Олександрович, Іващенко Руслан Іванович, Басюк 
Сергій Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ProSecure"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49856  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олександр Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Pro2Host"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує роботу банкоматів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49857  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терновцов Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 

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 "ATMsecuriX"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для захисту функціонального програмного 
забезпечення банківських автоматів самообслуговування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49858  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

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)  Наукова стаття "Взаємодія словотворчих засобів із семантико-
синтаксичною функцією інструменталя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Взаємодія словотворчих засобів із семантико-
синтаксичною функцією інструменталя. Журнал "Новітня філологія" 
- Миколаїв: Вид-во МАГУ ім. Петра Могили, 2005. - № 3 (23). - С. 77-92. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49859  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

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)  Наукова стаття "Глобалізаційні процеси в словотворі назв знарядь 
праці і засобів дії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Збірник наукових праць за редакцією проф. В.О. 
Горпинича. Випуск 26 "Ономастика і апелятиви". - Дніпропетровськ: 
"ДНУ", 2006. - С. 53-66. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49860  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ландер Майя Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Абревіатури зі значенням інструменталя в сучасних 
галузевих терміносистемах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Серія "Лінгвістика". Випуск 7. - Херсон:: ХДУ, 2008. - С. 
188-191. 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49861  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

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)  Наукова стаття "Нові тенденції у творенні назв знарядь дії у 
галузевих терміносистемах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вісник Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника. Філологія. - Випуск XY-XYIII. - 
Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. - С. 
655-659. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49862  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацюк Олександр Вікторович  
 

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 "Сувенірний набір "Іномарка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Набір складається з сувенірних автомобілей, які відтворюють 
справжні автомобілі "Aуді".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49863  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гережа Іван Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Створення та усвідомлення складного слова 
"АКВАПРАЙД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Першоджерелами для цього слова є два слова у англійській мові. По 
слов'янськи - "вода" та "сімейство левів".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49864  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лоб Святослав Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка картин "ЦВЕТНОСТЕЙ" ("ПВАНТО")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Творчий проект ПВАНТО об'єднує в собі картини (ЦВЕТНОСТІ) з 
циклу "Жива матерія".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49865  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  В'ялов Павло Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ПавЕл ПВАНТО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49866  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василіцький Роман Романович  
 

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 тканин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49867  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АДВ-МАРКЕТИНГ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Творческо-методические рекомендации по 
выявлению культурно-социальных и потребительских трендов в 
обществе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить консолідований досвід та рекомендації щодо виявлення 
культурно-соціальних та споживацьких трендів в Україні. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49868  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пугач Ярослав Валерійович  
 

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 "МОЯ ДОРОГЕНЬКА 
БАБУСЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49869  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

295 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбик Роман Олександрович, Непиталюк Аркадій 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)  Оригінальний сценарій кінофільму "Центр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Звичайна мандрівка мами й доньки в гості до бабусі перетворюється 
на подорож до самих себе.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49870  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданенко Микола Григорович, Богданенко Марина Анатоліївна, 
Кошулько Олена Опанасівна  

 

Повне ім’я або 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 "Мировая история (туалета)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49871  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Іван Михайлович, Власюк Тетяна Миколаївна, Макатьора 
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)  Твір "Методика оцінки іміджевої привабливості напрямів підготовки 
(спеціальностей) вищого навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонованна методика дозволяє провести рейтенгову оцінку 
напрямів підготовки ВНЗ, а також визначити рівень їх іміджевої 
привабливості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49872  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомічов Володимир Іванович, Сінявская Наталія Владіміровна  
 

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 "Маги-Карточки 9-25 - детская 
интеллектуальная развивающая игра по конструированию на 
магнитном планшете магнитными карточками геометрических 
линейных симметричных цветных орнаментов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49873  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Генадій Олександрович, Олійник Ігор Олександрович, 
Якушко Сергій Іванович, Петров 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)  Науковий твір "Краткая пояснительная записка "Увеличение КПД 
использования минеральных, органических, микроудобрений, 
зеленых удобрений и регуляторов (стимуляторов) роста растений с 
помощью специальной компьютерной программы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Різка зміна клімату сутєво змінила агротехнології, тому тільки 
спеціалізована комп'ютерна прогама дає можливість (після вивчення 
грунтів) краще використовувати різні добрива.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49874  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Володимир Семенович, Соколовський Денис 
Олександрович, Кудрявцев Віктор Георгієвич  

 

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, літературний письмовий твір учбово-практичного 
характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Навігація і лоція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблений згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної 
характеристики галузевого стандарту вищої освіти МОН молодь 
спорту України за напрямком підготовки морський та річковий 
транспорт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49875  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Володимир Семенович, Соколовський Денис 
Олександрович, Кудрявцев Віктор Георгієвич  

 

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, літературний письмовий твір учбово-практичного 
характеру, комп’ютерна програма  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Забезпечення навігаційної безпеки 
плавання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблений згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної 
характеристики галузевого стандарту вищої освіти МОН молодь 
спорту України за напрямком підготовки морський та річковий 
транспорт. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49876  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Володимир Семенович, Соколовський Денис 
Олександрович, Кудрявцев Віктор Георгієвич  

 

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, літературний письмовий твір учбово-практичного 
характеру, комп’ютерна програма  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Електронний підручник "Практична морехідна астрономія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблений згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної 
характеристики галузевого стандарту вищої освіти МОН молодь 
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спорту України за напрямком підготовки морський та річковий 
транспорт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49877  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Дорога Перемоги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49878  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

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  Складений твір, музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Крокуючи життям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49879  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

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  Літературний письмовий твір (поезія), похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Бути чи не бути" (Поетичні переклади Вікторії 
Волощук)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49880  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

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, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Небесний страж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтернет - залежний ігроман Тимофій потрапляє вглухе селище без 
зв'язку до бабусі. Там його чекає  знайомство з новими друзями 
позбавлення з їх допомогою від своєї хвороби.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49881  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стець Ганна Іванівна (Anna Milli)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Возьми меня за руку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49882  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

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 "Атаман Махно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49883  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

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 "Мужская слеза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49884  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

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 "Баку и бакинцам посвящается"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49885  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свом Вікторія 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)  Твір "Алгоритм виміру часу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір пропонує новий погляд на час, а саме на його поділ.   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49886  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопата Віктор Олександрович, Губанов Ігор Валерійович, М’ясний 
Іван Семенович, ЕЛЬ ШАББАХ Мохамед Адлі Абдульрахман  

 

Повне ім’я або повне 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 стимуляції пацієнта в ході 
виконання ним маневру форсованого видиху при проведенні 
спірометричного обстеження стану вентиляційної функції легень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49887  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тонконогов Михайло Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій повнометражного ігрового фільму "Задание два нуля 
(воспоминания)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49888  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

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)  Кіносценарій "Озеро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49889  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махешварі Віджей (Maheshwari Vijai)  
 

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 "Франко-українська революція"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарі ігрового короткометражного кінофільму про українську 
дівчину, що випадково знайомиться з хлопцем з Франції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49890  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пешехонова Світлана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Венера"/ "Venus" "Діва"/ "Diva"- портрет моєї Душі" 
("Діва"/"Diva")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49891  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Костянтин Петрович, Месюра Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Модуль підбору ваг для нейронної мережі за 
допомогою генетичного алгоритму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль підбору ваг для нейронної мережі за допомогою генетичного 
алгоритму розроблений на мові програмування С++ та призначений 
для вивчення особливостей навчання нейронної мережі шляхом 
використання генетичного алгоритму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49892  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Костянтин Петрович, Месюра Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Модуль інтерпретації команд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль розроблений на мові програмування С++ та призначений для 
виконання алгоритмів різної складності без застосування компіляції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49893  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Костянтин Петрович, Месюра Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Трикутник в квадраті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на мові програмування С++ та призначена 
знаходження мінімального розміру квадрата, в який можна вписати 
певний трикутник.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49894  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Костянтин Петрович, Месюра Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Генератор лабіринту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

304 

Анотація   

Програма розроблена на мові програмування С++ та призначений для 
підвищення концентрації та уваги у дітей або для дослідження 
алгоритмів генерації лабіринту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49895  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ситник Костянтин Петрович, Месюра Володимир Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інтелектуальний модуль управління 
роботом Robotino за допомогою алгоритму А-зірочка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль розроблено на мові програмування С++та призначений для 
демонстрації роботи алгоритму А-зірочка на прикладі просування 
робота через поле з перешкодами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49896  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прядка Надія Данилівна  
 

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 поезії "Душі моєї медові полини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить шість розділів кожен з яких має певне психологічне 
навантаження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49897  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Анатолій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва статуетка "Преобразование" 
("Перевоплощение Майи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49898  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махов Василь Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мой Таганрог"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49899  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняк Юрій Васильович, Прилепський Юрій Валентинович, 
Грицук Ігор Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фізична модель рекуперативної системи маневрового 
тепловозу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі досвіду використання рекуперативних систем на 
транспорті, а також характеристик та сфери використання 
електричних накопичувачів надвеликої ємкості, обґрунтовано вибір 
структури, принципу дії рекуперативної системи та схема включення 
її в мережу транспортного засобу великої потужності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49900  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комов Петро Борисович, Комов Олександр Борисович, Грицук Ігор 
Валерійович, Прилепський Юрій Валентинович, Гущин Володимир 
Михайлович, Рибалко Роман Іванович, Коломієць Валерій 
Віталійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Математическое моделирование на транспорте: 
процессы и структуры"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія присвячена  методологічним питанням системотехнічної 
побудови математичних моделей динамічних процесів і явищ різної 
природи, які відбуваються на сучасному транспорті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49901  
 

Дата реєстрації авторського права  27.06.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матковський Віктор Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Організація і методика проведення 
тренувань і змагань з техніки велосипедної їзди "Перший крок до 
Олімпу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49902  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сватьєв Андрій Вячеславович, 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 "САВСШ: педагогічне оцінювання рівнів 
сформованості готовності майбутнього тренера-викладача до 
професійної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для педагогічного оцінювання  
рівнів сформованості готовності майбутніх тренерів-викладачів до 
професійної діяльності .  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49903  
 

Дата реєстрації авторського права  01.07.2013  
 

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 "Хрюшки Пушки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Весела стратегічна гра в стилі, в якій грацеві належить захищати 
землі свинок від навали злих воронів.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49904  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лехан Валерія Микитівна, Гінзбург Валентина Григорівна, Ламза 
Оксана Євгеніївна, Шевченко Марина 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 "Методика визанчення норм навантаження 
на лікарів стаціонарних відділень лікарень інтенсивного лікування 
(ЛІЛ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49905  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Олексій Васильович, Кукушкін Антон Вячеславович, 
Крячок Олександр Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Magnetic System Calculation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програмний комплекс призначений для розрахунку на моделювання 
характеристик магнітного поля у робочій зоні електричного двигуна, 
магніта система якого містить полюсні наконечники.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49906  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Барковська Людмила Володимирівна, 
Донченко Сергій Леонідович, Роговський Генадій Генадійович  

 
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 "Інформаційно-комп'ютерна система аналізу 
фінансово-госодарської діяльності підприємств, організацій, установ, 
що належать до комунальної власності територіальної громади м. 
Києва (з локальним модулем "Локал-баланс")" (Комп'ютерна 
програма "ІКС "Баланс" з локальним модулем "Локал-баланс")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена з метою удосконалення системи 
аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних 
підприємств, установ та організацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49907  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
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)  Науковий твір "Аналіз теперішнього води та перспективи її 
майбутнього"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлено аналіз теперішньої води та перспективи її майбутнього. 
Встановлено, що людина повинна вживати воду зі стійкою 
гексагональною макрокластерною структурою, схожою за структурою 
на талу воду, яка відповідає вимогам, що пред'являются до питної 
води.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49908  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
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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)  Науковий твір "Біологічне дослідження впливу комплексу "БТМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вплив на організм людини біологічного електромагнітного 
випромінювання створює умови для формування в імунній системі 
захисно-відносних або компенсаційних процесів,  що приводить до 
оздоровлення і омолоджування організму людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49909  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Формування нового біологічного виду людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показано, що старі ідеї повністю вичерпали свій науковий потенціал.  
Розробки ефірних технологій, що вже мають дослідне підтвердження, 
безумовно, піднімуть людство на принципово новий рівень розвитку, 
дозволять перейти до нової дивовижної технологічної ери, яку можна 
назвати Ерою ефіру.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49910  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Аналіз енергоінформаційної структури матерії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підтверджено, що всі каталітичні процеси в природі відбуваються з 
використанням енергії ефіру за принципом резонансу, а вся жива 
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матерія існує завдяки ефірним потокам, нервова система людини це є 
ефірний біоконвектор.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49911  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Аналіз інноваційних технологій у будівельної 
індустрії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізувавши інноваційну технологію у будівельній індустрії 
наприкладі Китайської компанії по технології зверх швидкого 
будівництва з готових модульних конструкцій, яку доцільно 
впроваджувати в Україні для спорудження доступного житла.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49912  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Технологія виготовлення композитних матеріалів 
методом пултрузії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено армований склопластиковий профіль, отриманий за 
допомогою пултрузії - будівешльний композитний матеріал ХХІ 
століття з унікальним поєднанням властивостей дерева, металу, 
полімеру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49913  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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)  Науковий твір "П'ята сила - надсильна електромагнітна взаємодія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлен, що ми живемо не вакуумі, а у просторі, заповненому дуже 
щільним ефіром, тому старі "класичні"  ідеї практично вичерпали 
свій науковий потенціал.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49914  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Технологія електрогідравлічної зміни структури 
водопаливної емульсії під впливом торсіонних випромінювань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена технологія електрогідравлічної зміни структури 
водопаливної емульсії під впливом торсіонних випромінювань та 
показані її переваги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49915  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Гексагональна мікрокластерна структура води"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Встановлено, що вода утворює матрицю життя, так як по її водневим 
зв'язкам рухаються протони та електрони, забезпечуючи необхідний 
обмін речовин. 
     

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49916  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісіна Світлана Володимирівна (Лана Лісіна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторский тренинг Ланы Лисиной "Секреты 
сексуальной харизмы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49917  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісіна Світлана Володимирівна (Лана Лісіна)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Авторський тренинг Ланы Лисиной "Оральный секс: 
техника глубокое горло"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49918  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Леонід Володимирович, Перевернихата Іван 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 "TL-Helper Pro 3"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена призначена для експрес 
діагностики стану імунної системи людини і дозволяє в 
автоматизованому режимі сформувати індивідуальні рекомендації по 
її профілактиці. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49919  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трубека Андрій 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)  Збірник маленьких п'єс для лялькового театру "Лісові історії" 
("Лісові історії")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49920  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рекічинський Олександр Ігорович, Іорданов В'ячеслав Валерійович, 
Харабадот Володимир Петрович, Коршунов Сергій 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 музичних творів "ПРОСТО ХИТЫ" ("ПРОСТО ХИТЫ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49921  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каменєв Олександр Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Групування елементів скінченої 
множини на базі нечіткої бінарної операції" ("Група Каменєва")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі запропоновано використання нечіткого визу і якості бінарної 
операції, на базі якої може формуватися група елементів будь-якої 
природи, як алгебраїчна структура. 
    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49922  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рекічинський Олександр Ігорович, Іорданов В'ячеслав Валерійович, 
Харабадот Володимир Петрович, Коршунов Сергій 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 "ЛАСКОВЫЕ УСЫ "ПРОСТО ХИТЫ" 
("ПРОСТО ХИТЫ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення є обкладинкою для збірки музичних творів 
музичної групи під назвою "ЛАСКОВЫЕ УСЫ" і являє собою 
зображення компакт-касети, на якому нанасений напис.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49923  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Борис Рудольфович, Ажермачов Геннадій Арсентійович  
 

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)  Монографія "Исследование проблемы повышения жесткости 
конструкций самоподъемных плавучих буровых установок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглянуті питання роботи самопідйомної плавучої 
бурової установки в льодових умовах, коли може виникнути дефіцит 
несучої здатності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49924  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Борис Рудольфович  
 

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)  Монографія "Исследование проблемы увеличения нагрузки для 
задавливания самоподьемной плавучей буровой установки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У монографії розглянуті питання забезпечення надійної роботи 
самопідйомної плавучої бурової установки в режимах з високим 
рівнем вітрового та хвильового навантажень, коли необхідно певне, 
визначене за нормативним правилами, значення навантаження на 
опорну колону попереднім задавлюванням.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49925  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Борис Рудольфович  
 

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)  Монографія "Исследование проблемы увеличения несущей 
способности самоподьемной плавучей буровой установки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монграфії розглянуті питання забезпечення надійної роботи 
самопідйомної плавучої бурової установки в режимах з високим  
рівнем вітро-хвильових навантажень при дефіциті тримкості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49926  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Шкурін Володимир 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 "Захист виконуваних програм від дампінгу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У зв'язку з глобальним виникненням та поширенням програм, які 
полегшують та автоматизують роботу, гостро постає питання про 
необхідність захисту власних розробок.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49927  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтович Тетяна Рюріківна  
 

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)  Науково-пізнавальний твір "Расчёт и построение художественного 
изображения Арт-активатора Мандалы по числовым формулам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором розроблений оригінальний метод розрахунку та художнього 
зображення Арт-активатора Мандали по числовим формулам. За 
основу беруть дату народження людини. Таким же чином можна 
перевести будь-яке слово в художнє зображення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49928  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Танец с Горой. Искусство ЧАя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори описують особисте знання про тренування у горах, збір 
рослин, створення авторських чаїв. Розкрито принципи впливу 
рослин на людину. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49929  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Чай Тавр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори описують технологію створення, рецептуру і застосування 
чая. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49930  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

317 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Чай Скиф"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори описують технологію створення, рецептуру і застосування 
чая.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49931  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплун Валентина Аполінаріївна, Вітюк Володимир 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 "Засіб для захисту від дослідження кодів 
програм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний програмний засіб реалізує один з методів захисту від зворотної 
інженерії - маскування програм, тобто таке перетворення її тексту, 
яке повністю зберігає її функціональність, але робить розуміння, 
зворотну інженерію і модифікацію тексту програми задачею 
неприйнятно високій вартості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49932  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма керування реверсивним електроприводом 
постійного струму "Privod"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма застосовується в лабораторії Національного університету 
кораблебудування ім. адм. Макарова для вирішення таких задач: 
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керування величиною напруги живлення двигуна постійного струму, 
керування напрямком обертання валу двигуна шляхом зміни 
полярності живлячої напруги, захист двигуна від перевантаження, 
керування процесом розгону та гальмування, автоматизація процесу 
визначення характеристик двигуна постійного струму.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49933  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябенький Володимир Михайлович, Ушкаренко Олександр 
Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма керування процесом плавного пуску 
асинхронного двигуна "MotorControl"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується для вирішення задач: керування процесом 
планого пуску та динамічного гальмування асинхронного двигуна, 
налаштування параметрів процесу пуску, вимірювання обертів 
ротора двигуна, вимірювання струму стартора, розрахунок на валу 
двигуна, відображення осцилограм виміряних параметрів в режимі 
реального часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49934  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябенький Володимир Михайлович, Ушкаренко Олександр 
Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма керування напругою синхронного генератора 
"VoltageControl"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується для вирішення таких задач: керування 
величиною напруги синхронного генератора, налаштувань значень 
пропорційного диференційного та інтегрального коефіцієнтів 
регулятора системи збудження синхроного генератора, відображення 
в графічному вигляді осцилограми діючого значення напруги на 
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статорі синхронного генератора, відображення величини струму 
збудження та керування навантаженням синхронного генератора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49935  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорогань Ольга Ігорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма для розробки та забезпечення роботи в 
режимі реального часу систем моніторингу параметрів та керування 
автономними електроенергетичними установками "ElectronScada"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма застосовується для вирішення таких задач: розробка схеми 
електроенергетичної установки, проектування людино-машинного 
інтерфесу  для моніторингу та керування електроенергетиною 
установкою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49936  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубів Валентина 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)  Науково-прикладний проект "Зображення безпеки країни шляхом 
збалансованого розвитку сільського господарства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект висвітлює напрями забезпечення збалансованого розвитку 
сільського господарства для збереження безпеки країни в 
продовольчих, екологічних, соціальних, економічних, енергетичних 
аспектах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49937  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ольга Григорівна  
 
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 "Полікритеріальна діагностика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначено поняття полікритеріальна діагностика як оцінювання та 
ідентифікування стану і перспектив функціонування підприємства та 
його складових на засадах використання системи обґрунтованих 
критеріїв, що характеризують оптимальне функціонування 
підприємства в різних діапазонах ділової активності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49938  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большакова Ольга Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бело-синий город"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49939  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмін Олег 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 "Процесно-структурований менеджмент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено процесно-структурний менеджмент як інтегрований підхід 
до менеджменту, що акумулює переваги процесного, системного, 
динамічного, ситуаційного, функціонального, антисипативного 
підходів, та передбачає забезпечення цілеспрямованого 
управлінського впливу керівної системи організації на керованому 
шляхом логічного виконнання певних випадків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49940  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпак Нестор Омелянович  
 

Повне ім’я або 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 "Комунікаційний менеджмент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено комунікаційний менеджмент як конкретну функцію 
менеджменту, що реалізовується використанням загальних функцій з 
метою отримання певних методів впливу на комунікації та 
трансформації цих методів в управлінські рішення і полягає в 
цілеспрямованому впливі на колектив працівників сфери 
комунікацій підприємства або окремих виконавців для забезпечення 
приймання, оброблення, накопичення, передачі своєчасної і 
неспотвореної інформації на відповідні рівні управління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49941  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Леонід 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Атлас 
лекарственных растений Луганской области". Том 3"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В альбомі том 3 представлені фото та описи 492 рослин, виконані 
автором з живих рослин, представлено 740 рецептів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49942  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Леонід 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Атлас 
лекарственных растений Луганской области". Том 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В альбомі том 2 представлені фото та описи 347 рослин, виконані 
автором з живих рослин, представлено 550 рецептів.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49943  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Леонід Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Атлас 
лекарственных растений Луганской области". Том 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Останнім часом відзначається підвищений інтерес до лікування 
лікарськими рослинами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49944  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Сергій Олексійович, Овчаренко Олександр Вікторович, 
Майстрич Оксана Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Английский по методу Графа Мороза "The Real 
PRINCESS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для вивчення англійської мови, який дозволяє навчитись 
читати, писати, розмовляти та розуміти іноземну мову та 
вдосконалити зазначені навички.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49945  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Електронний навчальний посібник "Начала рисования"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальність посібника в тому, що перш за все художнику - 
початківцю треба "поставити руку", і лише потім починати 
малювати квіточку, собачку, будинок.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49946  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сенцов Олег Генадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "Кай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49947  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миронюк Олександр 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 "WEB Business Platform" ("WBR")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмна платформа орієнтована на комплексне управління 
господарською діяльністю підприємства. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49948  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховеркова Ірина Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій до телевізійного серіалу "Чтобы знали...Чтобы  знали...Був 
Гаков Мака и..."/хроники/. Часть первая. "Ах, зеркало 
воспоминаний!..."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49949  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатов Віталій Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АНТЕ МЕДІАМ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Фірмовий знак "Датацентр "Парковий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Знак виконаний у вигляді літери "П" з крапками зверху та знизу 
літери, розташованих на полі круга з контуром обведення. Знак є 
емблемою підприємства, призначеною для використання у його 
статутній діяльності, зокрема рекламі та в мережі Інтернет, та може 
бути використаний у формі, що відрізняється окремими елементами, 
якщо це не змінює в цілому відмітності знака.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49950  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Смертельно живой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49951  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монинець Михайло Іванович (Михайло Мода)  
 

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)  Збірка інструментальних музичних творів "MUSICAL 
MINIATURES" ("MUSICAL MINIATURES")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49952  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
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)  Науковий твір "Відкриття торсіонного випромінювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підтверджено, що квантові флуктації вакууму - першопричина 
процесів самоорганізації у всесвіті, який постійно розвивається.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49953  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мишкін Олександр Юрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Декоративные элементы для трости 
"Joker Fuсker"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49954  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Валентина Олексіївна  
 
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)  Навчальний посібник з сольфеджіо для 1-8 класів "Українські 
народні пісні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49955  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Румянцев Ярослав Володимирович, Румянцева Валентина 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 "ISMIe"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для ведення управлінського обліку, зокрема, у 
салонах краси, перукарнях, спа-салонах, медичних центрах, 
косметологічних кліниках, фітнес-центрах, у закладах громадського 
харчування, готелях, хімчистках тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49956  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Сергій 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 " 25 кадр - я больше не курю!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана програма призначена для відображення певного тексту в 
порядку, який встановлює користувач. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49957  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Інна Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика оцінки 
сприйнятливості підприємства до інновацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована методика оцінки сприйнятливості підприємства до 
інновацій. Отримані результати можуть бути використані у вигляді 
конкретних рекомендацій та пропозицій, що дозволить 
підприємствам оцінити свій потенціал для здійснення інноваційної 
діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49958  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курбатова Юлія 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 повнометражного фільму "Ти мене любиш?"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це історія кохання. Про жінку, тридцяти п'яти років, яка вірить в 
чудеса. Про чоловіка, 38-ми, який розівчився любити. Про 
дивакуватих друзів, які не тільки збивають нас з пантелику, а й вчать 
нас жити і любити.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49959  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеганцев Максим Миколайович (Мак Чеклаинд)  
 
Повне ім’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 "Альтернативная реальность"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вся історія що сталась з світом, була неначе умовною відповіддю, на 
одвічне запитання "А що якщо?"...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49960  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульпіна Ольга Василівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "ПФТС, как индикатор 
украинского фондового рынка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49961  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щемелінін Святослав 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 "Історія фотографії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір у якому в художній формі розповідається про визначні епізоди 
життя Жозефа Нісефора Ньепса, видатного французького 
винахідника, першовідкривача техніки фотографії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49962  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмак Марина Василівна  
 

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 віршів "Per aspera ad astra"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірс - це ребус форм і сенсів душі автора. Безмежна і загадкова 
безодня, яку часом і сам автор осягнути не може до кінця.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49963  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга (монографія) "Вітчизняна кінорежисерська школа: історія та 
основні проблеми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглядається специфіка кінопедагогічної діяльності 
видатних вітчизняних кінорежисерів-педагогів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49964  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтюк Аркадій Аркадійович  
 

Повне ім’я 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 "Let me free"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49965  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтюк Аркадій Аркадійович  
 

Повне ім’я 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 "You're eyes, you're smile"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49966  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоркіна Ольга Вікторівна, Волошина Наталія Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Проект протокола лечения педиатрического 
рассеянного склероза"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розсіяний склероз - хронічне прогресуюче захворювання 
демієлінізуюче захворювання центральної нервової системи, яке 
характеризується сполученням аутоімунно-запального та 
нейродегенеративного процесів, що з часом призводить до стійкої 
інвалідізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49967  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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 "Устала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49968  
 

Дата реєстрації авторського права  02.07.2013  
 

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 "Милый мальчик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49969  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лященко Анатолій Антонович, Майський Віктор Миколайович, 
Демченко Віктор Вікторович, Дроздова Євгенія Миколаївна, Ціпенко 
Олег Вікторович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут 
автоматизованих систем в будівництві" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма економіко-планувального 
зонування території та нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів" ("ТЕРЕН-ЗОНУВАННЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ТЕРЕН-ЗОНУВАННЯ є складовою програмно-методичного 
комплексу ТЕРЕН для нормативної грошової оцінки населинх пунків 
на персональних комп’ютерах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49970  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лященко Анатолій Антонович, Майський Віктор Миколайович, 
Демченко Віктор Вікторович, Дроздова Євгенія Миколаївна, Ціпенко 
Олег Вікторович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут 
автоматизованих систем в будівництві" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок в геоінформаційних системах" ("ТЕРЕН-ГІС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

ТЕРЕН-ГІС є складовою програмно-методичного комплексу ТЕРЕН 
для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів на 
персональних комп’ютерах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49971  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Мисливці за привидами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49972  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дергачов Сергій Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Диадема звёзд"и Рассказ "Последный Бой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49973  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гашицький Леонід Іванович, Кульчицький 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)  Твір наукового характеру "Технологія вилучення моліблену із 
шахтних вод, водних розчинів і гідропульп та його гібридизації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Включає попереднє гравітаційне відділення концентрованої іонної 
гідропульпи, за допомогою сепараторної центрофуги, та наступну 
термодіалізну її переробку в режимі спалення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49974  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцев Вадим Олександрович, Мальцева Людмила Миколаївна, 
Гальцова Лариса Генрихівна  

 

Повне ім’я або 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 електродіалізні технології і 
операційні системи гібридної стабілізаційної електротокової корекції 
електрохімічної протибактеріальної активності води питного, 
структурного та технологічного призначення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49975  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бажин Олександр Григорович, Бажина Наталія 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 "Бачу Землю!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор заявляє про відкриття для людства нового розуміння руху 
Землі, що пояснює зміни кліматичних періодів і біологічних ер на 
планеті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49976  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва (малюнок) "SPARK1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок який слугуватиме елементом дизайну промислових виробів. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49977  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайченко Юрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Прикладной проект "Массовой подачи 
информации рекламного характера"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створення наглядового багатофункціонального засобу та супутніх 
інформаційно-рекламних пристроїв, елементів та вузлів для масового 
сповіщення потенціальних споживачів й пасажирів у міському 
транспорті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49978  
 

Дата реєстрації авторського права  03.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Андрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга поезій "Страж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49979  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бруква Володимир Васильович, Нестеренко Тамара Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Сучасні матеріали і технології санітарно-
технічних систем та устаткування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49980  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2013  
 

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 "Смарт солюшнс 
Україна" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Грейндейта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49981  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2013  
 

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 "Смарт солюшнс 
Україна" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Декладеск"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49982  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастушин Андрій Олександрович, Циркалюк Вадим Володимирович, 
Лебіль Ірина Віталіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis.Net. Контроль та перевірка 
використання страхових коштів страхувальників - платників єдиного 
соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування та інших одержувачів страхових коштів"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49983  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Табуранська Тетяна Анатоліївна, Ковальська Валентина 
Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis.Net. Планування витрат на 
трудові ресурси"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49984  
 

Дата реєстрації авторського права  04.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мотуз Ірина Іванівна, Лінова Наталія Анатоліївна, Пастушин Андрій 
Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis.Net. Моніторинг Реєстру листків 
непрацездатності застрахованих осіб страхувальників - платників 
єдиного соціального внеску га загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49985  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коропенко Сергій Миколайович (Сергій Короп)  
 

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 "Русь. Легенда о Рюрике"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49986  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Олександр Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Теория механизмов и машин: Учебное 
пособие"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У порівнянні з відомими літературними джерелами в навчальному 
посібнику краще викладені методики: аналітичних розрахунків 
важільних і кулачкових механізмів, деяких питань синтезу 
пленетарних передач, нерівнозміщеного зачеплення та ряд інших.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49987  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кісельов Євген 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 системи 
автоматизації банківської діяльності "Whiteant" ("Whiteant")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зазначене програмне забезпечення призначене для автоматизації 
основних напрямів діяльності банків як фінансових установ, у тому 
числі їх діяльності у сферах надання фінансових послуг, здійснення 
банківської та господарської діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49988  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Михайло Петрович, Сірик Вадим Миколайович, Годенко 
Михайло Валер'янович, Мачульський Ігор 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)  Комп’ютерна програма "Програма преперсоналізації бланків 
електронних документів на основі чипа NXP Smart eID"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Компютерна програма призначена для приведена бланків 
електронних документів на основі чіпа 
 NXP Smart eLD  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49989  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Михайло Петрович, Яценко Іван Іванович, Чистякова 
Людмила Сергіївна, Куцик Микола Іванович  

 

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)  Комп’ютерна програма "Програма сканування, розпізнавання та 
контролю текстової інформації сторінки даних індентифікаційних 
документів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для розпізнавання текстових 
даних із відсканованих сторінок ідентифікаційного документу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49990  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Михайло Петрович, Яценко Олександр Іванович, Сірик 
Вадим Миколайович  

 

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 "Програмний комплекс для 
проведення процедур автентифікації та ідентифікації власника ID 
документів "VTI ID IS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для побудови інфраструктури станцій 
інспекції електронних ідентифікаційних документів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49991  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Михайло Петрович, Яценко Олександр Іванович, Сірик 
Вадим Миколайович  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп’ютерних програм "Програмний комплекс 
персоналізації ID документів "VTI ID Perso"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для побудови системи графічної та 
електронної персоналізації різноманітних типів електронних 
ідентифікаційних документів формату ID1.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49992  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Михайло Петрович, Сірик Вадим Миколайович, Яценко 
Олександр Іванович  

 
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 "Програмний комплекс 
формування та підготовки даних для персоналізації ID документів 
"VTI ID Data Processing"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс призначений для способу та обробки персональних даних, 
таких як дані про особу, фотографія особи, підпис особи, відбитки 
пальців та формування завданнь на виробництво електронних 
ідентифікаційних документів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49993  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короленко Михайло Петрович, Сірик Вадим Миколайович, Яценко 
Олександр Іванович  

 
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 "Програмний комплекс 
формування графічного дизайну ID документів "VTI ID Card 
Designer"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для побудови та моделювання графічного 
дизайну різноманітних ідентифікаційних документів формату ID-1.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49994  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канівець Іван Анатолійович, Каштанов Володимир Васильович, 
Пархоменко Андрій 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 фільм "Українська революція" (за спогадами 
Всеволода Петріва) перша серія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Документальна екранізація спогадів генерал-хорунжого УНР 
Всеволода Петріва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49995  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канівець Іван Анатолійович, Сурнін Владислав Юрійович, 
Пархоменко Андрій 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 фільм "Тризуб Нептуна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про становлення українського флоту в 1917-1918 
роках.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49996  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Олена Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для дітей глухих та зі зниженим слухом 
дошкільного та молодшого шкільного віку "Українська жестова 
мова"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріал посібника спрямований на формування комунікативної 
діяльності, організацію спілкування (жестового та словесного) в 
процесі взаємодії педагога  й дітей, що характерезується розподілом 
організаційних функцій добором і послідовністю ланок навчальної 
роботи.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49997  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Олена Анатоліївна, Зборовська Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга для дітей глухих та зі зниженим слухом дошкільного та 
молодшого шкільного віку "Дидактично-роздатковий матеріал з 
української жестової мови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вміщено інноваційний дидактичний матеріал спрямований на 
розвиток у дітей із вадами слуху комунікативних навичок, мислення, 
розумових операцій.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49998  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ардобацька Катерина 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)  Підручник для учнів 3 класу спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для розумово відсталих дітей "Математика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають програмі з математики для 
учнів 3 класу спеціальних загально-освітніх навчальних закладів для 
розумово відсталих дітей.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  49999  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климук Любов Володимирівна, Терещук Борис Миколайович  
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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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для 5 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для дітей з вадами слуху "Трудове навчання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають програмі трудового навчання 
для учнів 5 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для дітей з вадами слуху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50000  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блінова Ганна Йосипівна  
 

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 "Від А до Я. Дидактичний матеріал з 
формування правильної звуковимови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено практичний матеріал для формування в дітей правильної 
звуковимови, методичні поради для логопедів із-зазначенням 
послідовності здійснення корекційної роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50001  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лященко Наталія Володимирівна, Хоменко Тамара 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)  Підручник для 3 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів інтенсивної педагогічної корекції "Школярик. Читанка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 3 
класу спеціальних навчальних закладів інтенсивної педагогічної 
корекції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50002  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Таміла Федорівна  
 
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 1 класу спеціальних загальноосвітніх шкіл 
інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР) "Читанка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 1 
класу спеціальних освітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції 
(для дітей із затримкою психічного розвитку).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50003  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Андрій Анатолійович (Lynk)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка інструментальних творів "Quintessence" ("Квинтесенція")   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50004  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мулява Ярослав Мар'янович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "РДТЕХ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Корпоративне інформаційне сховище"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для зберігання історичних даних по всіх предметних областях, 
підготовки звітності Банку, підтримки управлінських рішень.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50005  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Володимир Степанович, Костандов Юрій Аршавирович  
 

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 розрахунку коефіцієнта контактного тертя 
різних пар твердих матеріалів по залежності зсуваючого зусилля від 
стискуючого навантаження "ADA1292T.exe"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50006  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавенко Олег Віталійович, Мокін Віталій 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 "Інформаційна система для імітаційного 
моделювання процесів у багатозв'язній просторово-розподіленій 
системі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50007  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Віктор Сергійович (WWS)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DynamicDestruction"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма використовується при проведенні стендових випробувань 
деталей на втому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50008  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болотов Володимир Леонідович, Попович Зенон Петрович, Зезюлін 
Кирило 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 "Навчальна програма по розрахунку 
термодинамічних величин хімічних реакцій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розрахунок теплових ефектів і констант рівноваги реакцій при різних 
температурах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50009  
 

Дата реєстрації авторського права  05.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навтіков Олександр Едуардович, Ніколенко Ольга Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Навчальний відео-посібник з атлетизму 
"Атлетична гімнастика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50010  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горобець Сергій Анатолійович (3D-SPARROW)  
 
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 комедійного дитячого мультиплікаційного 3D персонажу 
"БУБА" (16 варіантів)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Персонаж покритий середньої довжини шерстю, крім рук і ніг. Вміру 
вгодований з великим круглим животом. Короткі худорляві ніжки з 
великими ступнями. На кожній нозі по три пальці з кігтями. Руки 
також мають збільшений розмір. На кожній руці по 4 пальці з 
кігтями. Довгий тонки хвіст з пухнастим пензликом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50011  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичний твір "Імітаційно рольова гра "Модель 
ЮНЕСКО: ігрова сесія 2013 р. "Водні ресурси світу: безпечний вплив, 
розумне керування, справедливе використання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір складається з комплексного пакету науково-методичних та 
організаційно-методичних методів з методичного забезпечення і 
підтримки імітаційної гри у форматі конференції "XV Всеукраїнська 
конференція старшокласників "Модель ЮНЕСКО-2013". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50012  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Халабудка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Історія маленького будиночка Халабудки - це історія про 
дорослішання, про совість та порядність, про пам'ять, подяку і любов 
до свого коріння. А ще - це пізнавальна казка. У ній розповідається 
про національні "халабудки" різних культур.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50013  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Щербакова Олена Леонідівна  
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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 "Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Я.Ф. 
Чепіги (кінець ХІХ - початок ХX століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розвиток педагогічної практики передбачає звернення до ключових 
постатей в історико-педагогічному аспекті дослідження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50014  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винограденко Світлана 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 "Методика" Школьный антистресс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика забезпечує активізацію резервних можливостей організму, 
підвищення адаптації, стимулювання мізкової активності для 
загального забезпечення міцності дитячого організму, профілактика 
усіх систем дитячого організму.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50015  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Довідниковий посібник "Здоровье в таблицах" в 2 томах   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Довідниковий посібник об'єднує в єдину систему інформацію про 
властивості лікарських рослин, гомеопатичних засобів, а також про 
способи їх застосування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50016  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігірьов Ігор Вадимович, Михайлов Андрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний малюнок "Меню авто магнітоли англійською мовою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На фоні чорного прямокутника позначення елементів керування 
автомагнітолою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50017  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігірьов Ігор Вадимович, Михайлов Андрій Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічний малюнок "Меню авто магнітоли українською мовою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На фоні чорного прямокутника позначення елементів керування 
автомагнітолою. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50018  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігірьов Ігор Вадимович, Михайлов Андрій Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічний малюнок "Меню авто магнітоли російською мовою"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На фоні чорного прямокутника позначення елементів керування 
автомагнітолою. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50019  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снігірьов Ігор Вадимович, Михайлов Андрій Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "WINCA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50020  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

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)  Збірник пісень "Мамы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50021  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренчук Володимир Миколайович (У Корку)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "У Корку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50022  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілюхін Владислав 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, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телепрограми "Телевізійний проект "Працюй. Rabota"  
("Працюй. Rabota")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50023  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлеса Назарій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "В обіймах коханої  повії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50024  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Сошедшие свыше"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50025  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Антоніна Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

351 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одинокая волчица"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50026  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлеса Назарій 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)  Текст пісні "Привіт Америка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісенна поезія.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50027  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронін Станіслав Дмитрович, Дзюбенко Євгеній Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Програма "Путешествуйте вместе с нами!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50028  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротков Ярослав Олегович, Ткаченко Іван Віталійович  
 

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 та синопс серіалу "Сыщик"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50029  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняєв Сергій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Декоративне гіпсове панно "Семь 
городов Крыма"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пано виготовлено у вигляді круглої тарілки з зображенням семи 
кримських міст: Алушта, Севастополь, Судак, Евпаторія, Форос, 
Бахчисарай та зображення палацу Ластівчине гніздо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50030  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняєв Сергій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Декоративне гіпсове панно "Герб 
Графа Воронцова"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Панно виготовлено у вигляді круглої тарілки з зображення герба 
Графа Воронцова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50031  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Маркетингові комунікації інноваційно-активних 
промислових підприємств: формування, інтеграція, розвиток"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50032  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сологубов Петро Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Відеокомпроект" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сервіс GPS моніторингу Altgps.com.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для роботи з GPS трекерами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50033  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіменовський Андрій Борисович, Ривак Тетяна Богданівна  
 

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 "Методологія доказового пошуку інформації про 
лікарські засоби у щоденній професійній діяльності клінічного 
провізора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опрацьовано новий формат отримання доказової інформації з питань 
раціональної фармакотерапії - методологію доказового пошуку 
інформації про лікарські засоби у щоденнній діяльності клінічного 
провізора. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50034  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірова Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру "Синопсис портала 
"Объединение молодежи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50035  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистцтва (малюнок) "SPARK2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Малюнок який слугуватиме елементом дизайну промислових виборів 
(меблевих та іншіх тканин, шпалер, керамічної плитки і т.п.) 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50036  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
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 фільм "Лицом к природе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фільм розповідає про Дніпропетровський обласний еколого-
натуралістичний центр.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50037  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії 
наук України 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система моделювання процесу 
фільтраційної консолідації під дією двокомпонентного розчину 
FC2mod"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У програмі реалізовані послідовні та паралельні алгоритми 
розв’язання задач моделювання процесу фільтраційної консолідації 
ґрунтів під дією двокомпонентного сольового розчину у одно- та 
тривимірному випадках методом скінченних елементів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50038  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звенігородський Олександр Сергійович, Чернишова Валерія 
Миколаївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний 
технічний університет" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтелектуальна система оцінювання знань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для контролю рівня знань користувачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50039  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутов Ігор Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Shykalad" ("sh")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення використовуэться в якості логотипу, на обкладенці 
англійської версії збірника "ШЫк@лад" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50040  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутов Ігор Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Шикалад" ("ШИк")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення використовується як логотип, на обкладинці української 
версії збірника "ШЫк@лад" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50041  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок: "ВСЕ БУДЕ ЮЕЙ!"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічне зображення "Юей" на тему: "Україн". "Юей" - фонемна 
транскрипція дволітерного кода країни.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50042  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Михайло Федосійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Ботаніка. Систематика несудинних рослин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику, написаному відповідно до програми з 
ботаніки для студентів вищих навчальних закладів, подано як 
загальновідомі, так і отримані останнім часом за допомогою новітніх 
методів дослідження матеріали щодо комплексної характеристики 
несудинних рослин (водоростей та моходібних), їх місце в сучасній 
системі органічного світу.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

357 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50043  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курганов Руслан Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методика Определения оксидов алюминия, 
кремния, титана, железа, кальция, магния, калия и натрия в 
глинистом сырье методом индуктивно-связанной плазмы на атомно-
эмиссионном спектрометре ІСАР 6200"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Спосіб заснований на розкладанні  алюмосилікатних і глиноземистих 
вогнетривких матеріалів у системі мікрохвильової пробопідготовки 
Mars-6 с подальшим вимірюванням інтенсивної оптичної емісії 
хімічних компонентів, які порушуються аргоновою плазмою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50044  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородіна Наталя Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Духовність як фактор розвитку мовної особистості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50045  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинець Любов Володимирівна (Урания Тавропола, Любава 
Думглаум, Элеоан)  

 
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 "Избранное"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50046  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицак Павло Ількович  
 
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 "Tour de Azerbaїdjan"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50047  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Архітектурно-будівельна концепція розвитку 
Київського Національного університету будівництва і архітектури за 
адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір передбачає часткову реконструкцію існуючих будівель і окремих 
приміщень в них, розширення площ навчальних приміщень та 
житлових будинків університету, шляхом зведення додаткових 
корпусів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50048  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
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  Музичний твір з текстом, складений твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мюзікл "Angel's Schoolbook"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50049  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

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 "TXTSAURUS CHAT SLANG IN 
COMICS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрований словник скорочень у англійській мові, що 
використовується у листуванні та смс переписках, чатах тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50050  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Правило Ірина Олександрівна, Вутянов Сергій Анатолійович, Рощин 
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)  Короткометражний ігровий фільм "Кров"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм про незбагненну силу крові. Головний герой - 11-літній 
хлопчик.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50051  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Правило Ірина Олександрівна, Вутянов Сергій Анатолійович, 
Демішев Дмитро 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)  Короткометражний ігровий фільм "Мужицький ангел. Різдвяна 
історія" ("Мужицький ангел")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Фільм про шестирічного хлопчика Іванка, який чекає на рідвяне 
диво.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50052  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікончук Борис Хомич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Листівка "Русь-Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50053  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Листопадська Олена Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Театрально-видовищний заклад культури "Київський національний 
академічний театр оперети" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Положення про Міжнародний музично-
театральний фестиваль "О-FEST"("О-ФЕСТ")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір складається із 10 розділів:  
1. Загальні положення. 
2. Організаційний комітет Фестивалю. 
3.Організація та умови проведення Фестивалю. 
4. Учасники Фестивалю. 
5. Фінансування Фестивалю. 
6. Трансляція Фестивалю на радіо та телебаченні. 
7. Відзнаки Фестивалю. 
8. Волонтери Фестивалю. 
9. Місце проведення Фестивалю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50054  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кріпченко Ольга Сергіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Театрально-видовищний заклад культури "Київський національний 
академічний театр оперети" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Міжнародного музично-
театрального фестивалю "О-FEST (Operetta-Opera-Festival)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Логотип складається з двох головних елементів, в основі яких лежить, 
назва фестивалю: 1) Літера "О", що намальована у сучасному 
імпровізаційному стилі; 2) фрагмент назви "fest", шрифт якого 
виконаний у класичній манері.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50055  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагаловський Олексій Євгенович (DJ Alex EGO)  
 

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 "Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50056  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагаловський Олексій Євгенович (DJ Alex EGO), Арамян Артур 
Віталійович  

 

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 "Потерянный странник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50057  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагаловський Олексій Євгенович (DJ Alex EGO), Гавриленко 
Наталія Вікторівна (Liya FX, Лия FX)  

 

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 "Начало"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50058  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
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 "Лазня дерев’яна з колоди Ф360мм площею 50 кв. 
м."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вхід до лазні запроектований з західної сторони. З метою практичного 
використання площі забудови, розташування лазні передбачене в куті 
ділянки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50059  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
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, креслення, що стосується архітектури, ескіз, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом "Деревяні будівлі з колоди Ф360-55 мм. Конструктивні 
вузли"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50060  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
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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 "Триповерховий будинок площею 500 кв.м. 
Дерев’яні стіни з колоди 0360 мм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Архітектурний твір виконаний переважно із колод. На другому 
поверсі - 4 каміни, бібліотека, спальні №2, №3, №4.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50061  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
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 "Двоповерховий будинок з колоди Ф 360мм площею 
100 кв. м"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір виконаний переважно з колоди. Перший поверх розрахований 
для мешкання батьків, проведення сімейних заходів. Другий поверх 
розрахований виключно для дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50062  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаспарян Артур Самвелович, Жежель Олег Васильович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Secret Mission"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50063  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаспарян Артур Самвелович, Жежель Олег Васильович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "CRAZY LAW"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50064  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаспарян Артур Самвелович, Жежель Олег Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Magic Pie"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50065  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубницький Валерій Юрійович, Кобилін Анатолій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Університет бенківської справи Національного банку України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціалізований програмний продукт 
програмна система для розрахунку економічних нормативів  
регулювання банківської діяльності засобами евклідової та 
інтервальної арифметики з використанням засобів мобільного зв'язку 
- "НІМ" ("Програмна система для економічних нормативів  
регулювання банківської діяльності засобами евклідової та 
інтервальної арифметики з використанням засобів мобільного зв'язку 
- "НІМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмна система для розрахунку економічних нормативів 
регулювання банківської діяльності засобами евклідової та 
інтервальної арифметики звикористанням засобів мобільного зв'язку 
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-  "НІМ" призначена для обчислення економічних нормативів 
банківської діяльності з використанням засобів мобільного зв'язку та 
інтервальної арифметики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50066  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підопригора 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)  Монографія "Вогненні стовпи" Романа Іваничука: Правда, схована 
за "художнім камуфляжем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії розглядаються умови становлення та розвитку 
романістики Р.І ванчука; крізь виміри жанру історичного роману 
досліджується поетика "Вогненних стовпів". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50067  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домніч Ганна Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "The Skipper " shoe"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографії представляють собою зображення оригінальних туфель у 
кількох колористичних рішеннях, задня частина яких може досить 
легко зніматися.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50068  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домніч Ганна Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка фотографій "The Thinker" shoe"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографії представляють собою зображення оригінальних туфель в 
кількох проекціях, де в якості підбора використано перевернуту 
мініатюру скульптури Родена "Мислитель". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50069  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домніч Ганна Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографій "Neadless David" ankle boot"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографії представляють собою зображення оригінальних туфель в 
кількох проекціях, де в якості частини підбора використано 
мініатюру скульптури Мікеланджело "Давид", а голова цієї 
скульптури використана в якості декоративної деталі на шнурку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50070  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Володимир Васильович, Долматов Анатолій Іванович, 
Філіпковська Лариса Олексіївна, Невешкін Юрій Олександрович, 
Онопченко Антон Віталійович  

 

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 
класифікації листових деталей для виготовлення імпульсними 
технологіями"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизованого 
класифікаційного налізу та обробки конструкторсько-технологічних 
даних листових деталей, призначених для виготовлення імпульсними 
технологіями структурно-аналітичним методом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50071  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуля Сергій Вікторович, Саприкін Сергій Олексійович, Процків 
Ростислав Іванович, Шимановський Роман Васильович, Соболєва 
Алла Володимирівна, Пилипенко Юрій Юрійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, літературний письмовий твір наукового 
характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Геоінформаційна система об'єктів ГПУ 
"Шебелинкагазвидобування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Геоінформаційна система (ГІС) являє собою комп'ютерну програму з 
електронною мапою та базою даних, об'єктом дослідження якої є 
обєкти ГПУ "Шебелинкагазвидобування" та призначена для 
практичного використання фахівцями газовидобувної галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50072  
 

Дата реєстрації авторського права  08.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Надія Дмитрівна  
 
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 "Следы на Земле"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50073  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрич Аліна Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "ЛЕЧУ КУДА ХОЧУ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка  являє собою словосполучення "ЛЕЧУ КУДА ХОЧУ" у 
кількості трьох зображень, створених автором і призначене для 
використання в якості торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів. Зображення виконується в будь якій колірній гамі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50074  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колос Микола Володимирович, Селегенєва Алла 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)  Авторська збірка графічних зображень "NA KURORT"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка являє собою словосполучення "NA KURORT" у кількості 
трьох зображень, створених автором і призначене для використання в 
якості торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. 
Зображення виконуються в будь-якій колірній гамі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50075  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка перекладів поезії "Антологія російської мови"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50076  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мангов Володимир Андрійович, Стратілат Анатолій Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісенний збірник "Лірика Сергія Єсеніна в мелодіях Стратілата"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли переклади В. Мангова на вірші С. Єсеніна та 
музика до них А. Стратілата.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50077  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ушкац Михайло Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Точний вираз конфігураційного інтеграла системи 
взаємодіючих частинок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонований метод точного визначення конфігураційного 
інтегралу системи взаємодіючих частинок на основі його групового 
розкладання баз додаткових наближень та апроксимацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50078  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудяков Олександр Миколайович, Челишева Ірина Леонідівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Російська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою. 3 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50079  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім), Мовчун Антоніна 
Іванівна (псевдонім)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Українська мова. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50080  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паршикова Олена Олексіївна, Мельничук Галина Миколаївна, 
Савченко Людмила Петрівна, Сидоренко Марина Миколаївна, 
Горбач Людмила 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)  Підручник "Німецька мова. 3 клас" для загальноосвітніх навчальних 
закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50081  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50082  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

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. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50083  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

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. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50084  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сильнова Елла Сергіївна, Каневська Ніна Григорівна, Олійник 
Вікторія Федорівна  

 

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 "Російська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою. 3 клас" 
("Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с 
обучением на русском языке")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50085  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Наталія Василівна, Маркотенко Тамара Савеліївна  
 

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 "Літературне читання. Російська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською 
мовою. 3 клас" ("Литературное чтение. Русский язык для 
общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском 
языке. 3 класс")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50086  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
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. 3 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50087  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веремійчик Іван Маркович, Тименко Володимир Петрович  
 
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" для 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50088  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Ольга Владиславівна  
 
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 "Основи здоров'я. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50089  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самонова Олена Ігорівна, Статівка Валентина Іванівна, Полякова 
Тетяна Михайлівна  

 

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 "Російська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою. 3 клас" 
("Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с 
обучением на русском языке. 3 класс")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50090  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Іващенко Олександра Григорівна  
 

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. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50091  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богданович Михайло Васильович, Лишенко Григорій Павлович  
 

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. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50092  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Віра Орестівна  
 

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 "Літературне читання. Українська мова. 3 клас" 
для загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50093  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коршунова Ольга Вікторівна  
 

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 "Сходинки до інформатики. 3 клас" для 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50094  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, 
Очеретяна Наталія Василівна  

 

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 "Мистецтво. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50095  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Сак Тамара 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 "Природознавство. 3 клас"  для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50096  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавриш Наталія Василівна, Маркотенко Тамара Савеліївна  
 

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. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50097  
 

Дата реєстрації авторського права  09.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Владислав 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 "DmitrukSystem" ("DS")  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

376 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50098  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоропад Ярослава 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 "Німецька мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням німецької мови. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50099  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілігач Олена Георгіївна, Магас Ганна Іванівна, Істратій Маргарита 
Лук'янівна  

 

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. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50100  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Едіта Володимирівна, Слободяна Ірина Адольфівна, 
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 "Польська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50101  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Петрук Оксана 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 молдовською мовою. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50102  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лотор-Пердук Олена Карлівна  
 

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 "Літературне читання. Угорська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою. 
3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50103  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейбель Людвик Людвикович  
 

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. 3 клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50104  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілігач Олена Георгіївна, Магас Ганна Іванівна, Істратій Маргарита 
Лук'янівна  

 

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 "Літературне читання. Румунська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням  румунською 
мовою. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50105  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна, Іваницька Едіта Володимирівна, 
Слободяна Ірина Адольфівна  

 

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 "Літературне читання. Польська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. 
3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50106  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорошковська Ольга Назарівна, Яновицька Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням польською мовою. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50107  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрущенко Ігор Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка перекладів казок "Чарівні казки Європи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50108  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лубківський Роман Мар'янович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Taras Szewczenko. Kobziarz"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ювілейне видання містить переклади польською мовою поетичних 
творів Тараса Шевченка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50109  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панькова Світлана Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "М. Грушевський. Твори у 50 томах. Том 4. Книга ІІ. Серія 
"Суспільно-політичні твори"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга завершує серію суспільно-політичних творів і вміщує 
публіцистичний доробок вченого 1918-1926 рр.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50110  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луговик Микола Миколайович (Лесь Місяць)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "І мерзнуть лапки гусячі на шибці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга для дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50111  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Друг Ольга Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Вулицями старого Києва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50112  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валентина Володимирівна, Сушко Тетяна 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)  Підручник "Розвиток мовлення" для підготовчого класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50113  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валентина Володимирівна, Сушко Тетяна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Розвиток мовлення" для підготовчого класу 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі 
зниженим слухом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50114  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусаров Сергій Миколайович, Астапкович Володимир Іванович, 
Будник Сергій Іванович, Демянко Олександр Миколайович, Берізко 
Микола Михайлович, Колчинський Юрій Йосипович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "ПБДР - Екзаменаційні білети: навч. метод. посібн. (14-те 
видання)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначено для кандидатів у водії і для водіїв зі стажем, 
викладачів автошкіл і керівників автопідприємств, спеціалістів, які 
займаються забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також для всіх 
учасників дорожнього руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50115  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короткий Микола Васильович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "8,5 тисяч гривень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50116  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томашпольський Дмитро Львович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Виграти все"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про жіночий гандбольний клуб "Спартак" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50117  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кустова Світлана Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Сборник песен "Осень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить десять музичних творів з текстом:: "Осень", 
"Хулиганчику", "Одесса-мама", "Я знаю один секрет", "Черное 
белое", "Снег", "Зеркало", "Мне не надо больше", "Одесситка", 
"Ботаник".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50118  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майраслав Олег Іванович  
 

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 "Комплекс культурологических 
мероприятий к регистрации - "Архива международного 
инвестпредприятия Кубок Архитекторов" (Дисертація "Архив 
международного инвестпредприятия Кубок Архитекторов")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50119  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

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 "Програмный продукт "Центр обработки 
сетевых инструменьтальних систем версии 2 (ЦО СИС 2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оперативного вирішення через Інтернет 
задач оптимізації управління дискретними процесами різного 
призначення за допомогою наступних шести мережевих 
інструментальних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50120  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ноябрьова Антоніна Іллінічна  
 

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 ігровий фільм "День незалежності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50121  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сполітак Дмитро 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)  Короткометражний ігровий фільм "Між 20 й опівночі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про компанію молодих людей, які пробираються в аудиторію 
університету і влаштовують там вечірку.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50122  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райнветер Юлія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Короткометражний ігровий фільм "Діалог на самоті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стрічка розкриває короткий епізод з життя подружньої пари, до якого 
додається зрада дружини. Чоловік повертається додому із нестерпним 
зубним бдолем. Дружина вважає, що його мовчазна суворість 
пов'язана із її коханцем та сама того не розуміючи розкриває усі 
карти.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50123  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, літературний 
письмовий твір практичного характеру, фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів практичного характеру "Загальний дизайн, художньо-
графічний та літературний зміст веб-сайту http://britishbook.ua"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

385 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів являє собою згруповану по розділам інформацію, яка 
виконана в певному стилізованому дизайнерському рішенні з 
використанням малюнків, творів художнього дизайну, ілюстрацій, 
фотографій, літературних творів практичного характеру.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50124  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комаров Дмитро Костянтинович  
 

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)  Опис проекту "Мир наизнанку" ("Світ навиворіт")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Телепроект про пригоди та подорожі. Хронометраж 45-50 хвилин. 
Журналіст вивчає не туристичні куточки планети та випробовує на 
собі різні професії. Кожен сезон присвячений окремій країні та 
включає в себе до 20 програм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50125  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабань Павло Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ТЕЗИ ДО СПОСОБІВ МЕТОДУ: СТАБІЛІЗАЦІЯ СИЛ 
ОПОРУ "[ОСНОВИ ЕНЕРГОЩАДНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
(ЗАГАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ)]"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цій статті продовжено розробку основ енергоощадних систем та 
технологій (загальне машинобудування). Вважаю розробку нового 
методу серьозную справою і для цього повинна бути передумова - 
чітко сформульована теорія.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50126  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Висоцький Андрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Середня Азія та Іран: Історія, культура, 
література"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить матеріали, необхідні для вивчення класичної поезії 
персів і таджиків IX-XV ст. Посібник призначений для вчителів 
світлової літератури, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів 
філологічних спеціальностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50127  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прудський Олександр Миколайович  
 
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 віршів "ЛОГОПЕДУШКИ" для розвитку і корекції мови у 
дітей дошкільного віку на електронному носії ("ЛОГОПЕДУШКА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка віршів для розвитку і корекції мови у дітей дошкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір  50128  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самостян Віктор Русланович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Врахування геометричних вимог в дискретному 
моделюванні криволінійних об'єктів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Монографія присвячена формуванню дискретних моделей одно-та 
двовимірних образів комплексним врахуванням вихідних даних та 
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вимог на основі поєднання переваг матемантичних апаратів статико-
геометричного методу та числових послідовностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50129  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Олег Олександрович, Кабак Віталій Васильович, Кудрик 
Вадим Валерійович, Григола Інна Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система підтримки 
навчального процесу "Alma Mater" ("Alma Mater")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації управління навчальним 
процесом ВНЗ, що дозволяє вести керування його структурними 
підрозділами без допомоги висококваліфікованих фахівців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50130  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дарабан Данило Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "White Rabbit"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник музичних творів містить дві композиції - "White Rabbit-
Pulse" (original mix) і "White Rabbit-Risk "(original mix). Твір 
створений на основі поєднання різноманітних стилів музики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50131  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бейк Лідія Миколаївна  
 

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)  Слова до пісні "Я вірю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено вірі в Бога маленької дитини, яка мріє, надіється, 
сподівається.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50132  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова до пісні "З вірою в життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі відображено внутрішній психологічний світ людини з її 
настроями та почуттями. Твір присвячено людським почуттям: 
любові, вірі в Бога, в добро, в справедливість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50133  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Король Олег Іванович, Шаблій Олег Миколайович, Береженко 
Богдан Миколайович, Цимбалюк Любов Іванівна, 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 науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Визначення температурного поля в колесі в залежності від 
питомої потужності джерел нагріву"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудовано математичну модель створення температурного поля у 
випадку, коли у всій області спрацьованого колеса температура 
перевищує температуру Кюрі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50134  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дворський Сергій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип міжнародного благодійного 
фонду "Онкологія та життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Логотип складається з зображального та словесних елемнтів. 
Графічний елемент логотипу розташований у його центральній 
частині та представляє собою зображення птаха із сердцем під яким 
розташовані гіоки дерева.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50135  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

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 публіцистичного характеру, 
літературний письмовий твір белетристичного характеру, 
літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Подология - обучение по немецким технологиям" 
("ПОДОЛОГИЯ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50136  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поливяний Микола 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)  Практичний посібник для дітей та батьків "Познавательная 
фонетика английського языка (в 2-х частях)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50137  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джулгаков Віталій Георгійович, Шаталова Марія Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Робоче місце оператора Т-10"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма візуалізації призначена для використання у рамках 
навчального процесу в якості візуальної оболонки для роботи у складі 
лабораторного комплексу для вивчення функціональних систем 
літальних апаратів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50138  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірова Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір практичного характеру "Сайт портала 
"Объединение молодежи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить основну сторінку  та три сторінки, кожна з яких 
відображає строк по налагодженню контактів по спілкуванню між 
представниками молоді, та місти текст, малюнки, фотографії та 
бланки.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50139  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бендерук Юлія Андріївна, Месюра Володимир Іванович  
 

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 "Програмний модуль шифрування і 
дешифрування інформації за допомогою LSB-стеганографії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний модуль розв'язання задачі шифрування і дешифрування 
інформації за допомогою LSB - стенаграфії у вивченні прикладних 
програмних методів захисту інформації або її таємної передачі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50140  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дворський Ярослав Ігорович  
 

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)  Збірник музичних творів "Нежность" (Збірник музичних творів 
"Нежность")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50141  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Гліб Миколайович, Самойленко Ігор Дмитрович  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма  "Программа для ЭВМ "Common Satellite. 1" 
оптимизации размеров элементов конструкции габаритных 
динамических макетов космических аппаратов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє проводити розрахунок оптимаьних розмірів 
елементів конструкції габаритних масово-інерційних макетів 
космічних апаратів для досягнення заданих габаритних розмірів та 
масово-інерційних характеристик.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50142  
 

Дата реєстрації авторського права  10.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кеслер Стелла 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)  Підручник "Українська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням угорською мовою. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50143  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іконніков Сергій Миколайович, Маковеєнко Дмитро Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство  "Український науково-дослідний інститут 
радіо і телебачення" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Оцінка параметрів радіоканалу для 
радіоелектронних засобів точка-точка" ("FixedWireless")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При проектуванні мереж радіозвязку, що працюють за топрологією 
точка-точка радіорелейного зв’язку та широкострумового доступу 
необхідно визначити висоти підвісу антен, потужність передавача, 
коефіцієнти підсилення антен, модуляція та швидкість кодування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50144  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поливяний Микола 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)  Підручник англійської мови "English for you" для малюків 5-6 років 
та їх батьків   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50145  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Наталія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Битва шкіл"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50146  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багінський Владислав Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Телевізійний проект "Дитяча музично-розважальна програма 
"Музична академія Євробачення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Музична академія Євробачення" - це унікальний дитячий музичний 
проект, де юні таланти з України і Росії встануть пліч-о-пліч і будуть 
боротися за таку бажану перемогу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50147  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Андрій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Головне управління інвестиційної політики та 
зовнішньоекономічних зв'язків міської ради 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір літератури і мистецтва "Екскурсійний туристичний маршрут 
"Малий Єрусалим" ("Малий Єрусалим")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Малий Єрусалим - словосполучення присвоєне екскурсійно-
туристичного маршруту міста Євпаторії, який розташований в 
історичній частині міста Євпаторії. Територія площею близько 2 кв. 
км. на якій розташовані пам'ятки архітектури та культури. малий 
Єрусалим, об'єднує на своєму шляху храми 7 різних конфесій та інші 
архітектурні пам'ятки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50148  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестуля Олексій Олексійович, Нестуля Світлана Іванівна, 
Карманенко Василь Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Тренінг лідерських якостей та практичних 
навичок менеджера:практикум з курсу "Основи лідерства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У першій частині наведено систему завдань, вправ, рекомендацій, 
тренінгів, спрямованих на формувані і закріплення наобхідних для 
лідера знань і навичок діяльності. У другій частині через аналіз 
творчих біографій успішних підприємців показано, що таке лідерство 
як спосіб життя, його унікальність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50149  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Оксеньчук Наталя 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)  Навчально-методичний посібник "Формування культури здорового 
способу життя учнів основної школи у позакласній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник є узагальненням результатів методичного дослідження з 
проблеми формування культури здорового способу життя учнів 
основної школи у позакласній роботі. Матеріали методичного 
посібника будуть корисними для студентів, магістрів, викладачів та 
вчителів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50150  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трохимчук Віктор Васильович, Ольхова Ірина Володимирівна, 
Гринчук Іван Григорович, Трохимчук Ольга Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський національний медичний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Наукове обгрунтування анкетування лікарів щодо 
фармакотерапії хворих дітей на гастрит і дуоденіт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлена методика експертної оцінки препаратів та вивчення 
факторів, що впливають на їх призначення хворим на гастрит і 
дуоденіт, пропонується для проведення анкетування фахівців та 
визначення економічної складової фармакотерапії з метою розробки 
рекомендацій до включення у локальні формулярні переліки 
досліджувальних препаратів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50151  
 

Дата реєстрації авторського права  11.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федунчик Людмила Гнатівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Психодіагностична комп'ютерна програма 
"Шкали приладів"  (Версія-1)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Прграма розроблена на основі банкової методики "Шкали приладів" і 
призначена для вивчення зорового сприйняття інформації приладів і 
здатності до швидкої і точної оцінки.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50152  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Сидорченко Марія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня  "Ты будешь..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50153  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Вертиполох 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)  Пісня "Ты это моя судьба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50154  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Бакун Тамара 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 "Утоли мои печали"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50155  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Бакун Тамара 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 "Забуваю тебе..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50156  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Бакун Тамара 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 "Милая не грусти"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50157  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Мельников Володимир Миколайович 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хай Вас Бог береже"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50158  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Мельников Володимир Миколайович 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "В Україну закоханий я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50159  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Мельников Володимир Миколайович 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Офіцерська родина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50160  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воєводкіна Олена Георгіївна, Євграшина Анастасія Тимофіївна 
(Stasy MJ)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Друзі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50161  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Віктор Іванович (Ле Марк)  
 
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 "Вільні стосунки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Молодий український хлопець вирішує взяти приклад зі своєї 
коханки та пошукати кращого життя в Німетчині. З Берліну 
починається їхня авантюрня подорож по Західній Європі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50162  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строітелев Станіслав Віталійович  
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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, 
похідний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художнє оформлення ігрового поля для гри "Крысиные бега 2. 
Версия 2013 года" (варіанти)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50163  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, твір ужиткового 
мистецтва, похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Набір карток для гри "Продажные депутаты. Крысиные бега 2. 
Версия 2013 года"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У брошурі надано новий набір карток для гри.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50164  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис правил гри "Крысиные бега 2. Версия 2013 года"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У брошурі розкриті нові правила гри.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50165  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янович Віталій Петрович, Янович Лілія Петрівна  
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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 "Акселерометр МЕМО XYZ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена для отримання, обробки та передачі даних від 
акселерометра LIS302DL мікроконтролером ATmega8 з можливістю 
запису даних на карту пам’яті та безпосереднім виводом інфрормації 
на компютер через інтерфейс USB.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50166  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косовець Олена Павлівна  
 

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)  Електронний навчальний посібник "Електронні таблиці Microsoft 
Еxcel"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50167  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омеляненко Тетяна 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 "Камінці-горобці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить вірші та загадки для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку. Книга може бути корисною методистам, вихователям 
дитячих закладів, вчителям початкових класів, батьків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50168  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омеляненко Тетяна 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 "Їжачок-колобок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка написана у притаманному авторі стилі з позиції дитячого 
сприйняття навколишнього світу маленькою людиною. Книга може 
бути корисна методистам, вихователям дитячих садків, вчителям 
початкових класів, батькам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50169  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омеляненко Тетяна 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 "Помандрую я у світ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка віршів для дітей дошкільного віку. Книга може бути корисною 
методистам, вихователям дитячих садків, батькам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50170  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаглюк Любов Вікентіївна, Петрушанко Тетяна Олексіївна, Лучко 
Олена Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Ортодонтическая азбука"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Реєструється російськомовна ортодонтична абетка для пацієнтів. які 
мають ортодонтичні вади. 
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 На сьогодні ортодонтичне лікування у пацієнтів всіх вікових груп 
дуже актуальне.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50171  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вячеславій (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 "Осенний листопад"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50172  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменок 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 "Интерфейс звуковой стереосистемы "Kristall sound 
3x3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Інтерфейс включає інтерфейс стереосистеми  "Kristall sound" та її 
складових робочих частин, за рахунок яких можливе створення 
трирівневої і тристоронньої подачі звуку, інтерфейс наушників 
"Utopia", за допомогою яких можливе відтворення музичного твору 
формату звуку "3x3" та логотип стеріосистеми  "Kristall sound 3x3".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50173  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брюханов Олексій Вячеславович, Алфьоров Олександр Генадійович  
 
Повне ім’я або 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 терапии психических расстройств с 
помощью эклектической парадигмы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика заснована на даній парадигмі в макропарадігмальному 
просторі соціального пізнання у відповідності з концептуальними 
передумовами постмодерністичної методологічної традиції, перш за 
все з точки зору її потенціалу в плані побудови інтегрованої методики 
терапії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50174  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронова Наталя Миколаївна, Іванова Нанулі Вікторовна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод динамического наблюдения за 
прогрессированием катаракты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод заснований на використанні кількісної оцінки ступеня 
помутніння кришталика в поєднанні з функціональними методиками, 
що дозволяє об’єктувати і математично описати клінічну картину 
катаракти, підвищити точність передопераційного прогнозу зорових 
функцій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50175  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Акентьєв Андрій Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн інтер'єру 
приміщень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50176  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронов Вячеслав Таріелович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Детермінація травматичного процесу при переломі діафіза 
довгої трубчастої кістки (системно-причинний аналіз)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50177  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоробогатова Інна Іванівна (Сільфіда), Сироватка Людмила 
Миколаївна  

 

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 телесеріалу "Остановить безумие!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50178  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Гєнадій Аркад'євіч (Гончаров Геннадий Аркадьевич)  
 

Повне ім’я або 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 "Суггестия: Теория и практика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Г.А. Гончаров. Суггестия: Теория и практика. - М.: 
"КСП", 1995, 320 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50179  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Віктор Костянтинович, Котелянець Наталка Валеріївна, 
Агєєва Олена Володимирівна  
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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. 3 клас" для 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50180  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович, Мельничайко Олександра Іванівна, 
Васильківська Надія Адамівна  

 

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. 3 клас"  для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50181  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Олександра Яківна  
 

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 "Літературне читання. Українська мова. 3 клас"  
для загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50182  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшина Ірина Миколаївна, Зорька Наталія Миколаївна  
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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 "Російська мова  для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою. 3 клас"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50183  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшина Ірина Миколаївна, Попова Тамара Дмитрівна  
 

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 "Літературне читання. Російська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською 
мовою. 3 клас"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50184  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рівкінд Фаїна Михайлівна, Оляницька Любов Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50185  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олена Василівна, Сергієнко Вікторія Володимирівна 
(псевдонім)  
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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 "Образотворче мистецтво. 3 клас" для 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50186  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аристова Людмила Сергіївна, Сергієнко Вікторія Володимирівна 
(псевдонім)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Музичне мистецтво. 3 клас" для 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50187  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грущинська Ірина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Природознавство. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50188  
 

Дата реєстрації авторського права  12.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломаковська Ганна Віталіївна, Ривкінд Йосиф Якович, Рівкінд 
Фаїна Михайлівна, Проценко Галина Олександрівна  
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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 "Сходинки до інформатики. 3 клас" для 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50189  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ящук Оксана Василівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "VisoTeco"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для захисту клієнтів від руйнівної дії стресу-
поганої якості обслуговування і високого рівня ротації кадрів, 
шляхом своєчасного оповіщення керівників про виникнення стресу у 
оператора і надання статистики, необхідної для планування 
попередніх дій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50190  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Blues"  ("Story")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50191  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Валерій Павлович, Бебко Юлія Олександрівна (Юлія Саніна)  
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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 "Shadows of time" ("Shadows")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50192  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Валерій 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)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип губи The Hardkiss"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50193  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бебко Валерій 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)  Малюнок "Маска Крічі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50194  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Строчик Інна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Приключения кошки Ложки и щенка 
Тюбика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50195  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Надія Володимирівна, Ковальчук Наталія Володимирівна  
 
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 "З висоти пташиного польоту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50196  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Олена Петрівна, Іваницький Дмитро Вадимович, 
Варченко Денис Олегович, Ждан Сергій Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Створення серверу з окремими кластерами 
для роботи з клієнтами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50197  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 
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 "Підпис Каширіна Романа Володимировича"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50198  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 

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 "Відзнака лауреата премії ГРІН "Знак 
пошани"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення щита як основного елементу геральдики, щит розміщено 
на підложці золотистого кольору з закрученими краями. Щит 
зображено в синьому та зеленому кольорах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50199  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 

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  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Номінація, премія, почесне звання 
"Заслужений громадянин України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У тексті твору розкриваються основні положення, пов’язані з 
започаткуванням премії "Заслужений громадянин України", зокрема 
стосовно її мети, завдань та порядку нагородження.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50200  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаталов Олександр Дмитрович, Піщанський Роман Євгенович, 
Павлов Кирило Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий відеофільм "Training video. Acquired reducible umbilical 
hernia. Hernia repair. Mayo hernioplasty"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50201  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піщанський Роман Євгенович, Коссе Дмитро Михайлович, Павлов 
Кирило Ігорович  

 
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)  Учбовий відеофільм "Лапароцентез. Показания. Методика операции"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50202  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рохварг Сергій Леонідович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальні 
інформаційні технології" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ТРЕК-ЕНД-ТРЕЙС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для ведення прозорого і  ефективного обліку 
випуску акцизних марок з графічними захисними елементами, 
стеження та збору даних щодо руху підакцизних товарів від 
виробника до кінцевого споживача, надання перевіряючій особі чи 
державному органу доступу до відомостей щодо підакцизних марок 
через спеціальний портативний пристрій "Рідер"  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50203  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошовий Микола Дмитрович, Сухобрус Олена 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 "ПРОГРАМА ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО 
ЗА ВАРТІСТЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЕКСПЕРИМЕНТУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу пошуку 
оптимальних або близьких до оптимальних за вартістю реалізації 
багаторівневих планів багатофакторного експерименту. Програма 
реалізує методи пошуку, засновані на базі класичного і паралельних 
генетичних алгоритмів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50204  
 

Дата реєстрації авторського права  15.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базар Мар'ян Степанович, Шаблій Олег Миколайович, Пулька 
Чеслав Вікторович, Цимбалюк Любов Іванівна, 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 науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Моделювання магнітного поля при проектуванні 
індукційних нагрівальних приладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено математичну модель енергії магнітного поля індукційних 
нагрівальних приладів, яка враховує як геометричні розміри 
теплообмінника так і фізичні властивості матеріалів, з яких він 
виготовлений.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50205  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бусел Вячеслав Тимофійович  
 

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 "Італійсько-український словник. Українсько-
італійський словник. Два в одному томі. 230000+210000 440000 
одиниць перекладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Даний Словник укладений за українським правописом. Словник 
розрахований на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, 
аспірантів, студентів і старшокурсників, українців та італомовних 
іноземців. Окрім літературної та побутової лексики, Словник охоплює 
основну термінологію майже усіх галузей науки та техніки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50206  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бусел Вячеслав Тимофійович  
 

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 "Іспансько-український словник. Українсько-
іспанський словник. Два в одному томі. 230000+210000 одиниць 
перекладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний Словник укладений за українським правописом. Словник 
розрахований на перекладачів-професіоналів, науковців, інженерів, 
аспірантів, студентів і старшокурсників, українців та італомовних 
іноземців. Окрім літературної та побутової лексики, Словник охоплює 
основну термінологію майже усіх галузей науки та техніки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50207  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковець Володимир Іванович, Худоба Віра Саверіївна  
 

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 "Червоні маки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50208  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінська Ольга Едуардівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Окремі питання складання фінансової звітності 
банків відповідно до МСФЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50209  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінська Ольга Едуардівна  
 

Повне ім’я або 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 "Методичні аспекти формування фінансової звітності 
банків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50210  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінська Ольга Едуардівна  
 

Повне ім’я або 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 "Вектори аналізу балансу підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50211  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калабухова Світлана Вікторівна  
 

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 стаття "Форми аналітичного забезпечення прийняття 
управлінських рішень в підприємницькій діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано систематику форм аналітичного забезпечення 
прийняття управлінських рішень в підприємницькій діяльності за 
перспективами збалансованої системи показників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50212  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калабухова Світлана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Функції аналітичного забезпечення управління 
економічною системою підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано новий підхід до визначення функцій аналітичного 
забезпечення управління економічною системою підприємства з 
позиції системної парадигмі у прийнятті рішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50213  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калабухова Світлана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Систематизація видів аналітичного забезпечення 
управління суб’єктами підприємницької діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано новий підхід до класифікації видів аналітичного 
забезпечення управління суб’єктами господарювання на основі 
діалектичних закономірностей розвитку економічних процесів за 
трьома ознаками - часова, просторова та топологічна.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50214  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Systemity and complexity of analytical researches 
organizational arrengement in the system of entities management"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто поняття системності та комплексності як інструментів 
пізнання форми і змісту аналітичних досліджень у сфері управління 
суб’єктами господарювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50215  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Імітаційні моделі" для розрахунків 
положення тіні Землі у просторі та відносно горизонту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп’ютерна програма призначена для масових взаємодій об’єктів з 
обмеженим радіусом зору в імітаційних моделях. Поведінка моделей 
програмується на вбудованій скриптовій мові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50216  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храмченко Микола 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 "Клієнт-серверний мобільний додаток для 
навігації, взаємного орієнтування та пошуку груп користувачів на 
місцевості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп’ютерна програма створена засобами мови Java (Android SDK)  
та середовища програмування Eclipseз використанням Yandex Map Kit. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50217  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітковський Станіслав Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Танок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50218  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плужніков Борис Олексійович, Петриченко Сергій Олексійович, 
Шашкін Андрій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерний сімулятор управління 
режимами роботи автомобільної газозарядної станції АКЗС-75М-131-ІІІ"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50219  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юзяк Микола Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Новая Рунология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Давньослов’янські рунічні азбуки. Авторський варіант прочитання 
рунічних текстів на основі нових рунічних азбук.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50220  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга (меморіальне видання) "Моє життя - то творення любові" 
(спогади про Феодосія Рогового, рецензії, присвяти)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До книги входять спогади письменників, які особисто знали Феодосія 
Кузьмовича Рогового - лауреата Шевченківської премії 1992 року, та 
людей, які цікавились та знають його творчість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50221  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мкртчян Азат Ашотікович, Геворкян Рудольф Рафаельевич  
 

Повне ім’я або 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 эмболизации артерий предстательной 
железы при местно-распространенном раке предстательной железы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика може застосовуватися в урологічних та онкологічних 
відділеннях, оснащених рентгенхірургічними комплексами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50222  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "ПЕРЕПЛЁТ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50223  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "ПЕРЕХОД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50224  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "УДАРНАЯ ВОЛНА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50225  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Мизер с тузами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50226  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50227  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спірін Олексій Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "One Life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічне зображення логотипу "One Life" складається з обрамленої 
широким контуром п'ятикутної рівносторонньої зірки, яка 
розташована у центрі поміж словами "One" та "Life".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50228  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Програма-інтерпретатор для комп'ютерної реалізаціії алгоритмів 
аналізу і синтезу багатомовних текстів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50229  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматичний контроль інверсії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматичного контролю інверсії 
зображення тексту. При виявленні світлого тексту на темному фоні 
формується ознака наявності інверсії. Режим обробки автоматичний, 
пакетний. Мова тексту довільна.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50230  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Створення матриці властивостей UTF-32"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розширення таблиці Unicode 5.0 (або 
наступних версій) описом властивостей кодів, які охоплюють всі види 
знаків, що входять до 32-бітної системи кодування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50231  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Генератор прецизійних палітр"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для створення набору спеціальних кольорових 
палітр, які використовуються для обробки експериментальних даних 
з підвищеною точністю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50232  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Генератор вимірювальних палітр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення набору спеціальних кольорових 
палітр, які використовуються для обробки експериментальних даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50233  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Генератор бланків морфології по txt"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для генерування пакету бланків, на які 
заносяться дані з морфології частин мови. Алгоритм програми 
забезпечує автоматичне налаштування на будь-яку частину мови, 
заснованої на абетці, що підтримуються таблицею КОІ-8. Режим 
роботи пакетний.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50234  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Чищення оцифрованих текстів Н08"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для видалення пошкоджень напівтонового 
зображення тексту у вигляді плям, подряпин, забруднення фону 
сторінки, рисок, проходження зображення із зворотнього боку 
сторінки та "шумів" іншого походження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50235  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматичне бібліографування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматичного створення розширеного 
бібліографічного опису книг, статей тощо. Мова тексту розпізнається 
автоматично. Поля бібліографічного опису розмічаються 
автоматично для подальшого використання в універсальній 
картотеці. Режим обробки вхідних даних пакетний.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50236  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "АРМ лексикографа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт призначений для детального опису семантичних 
характеристик лексики багатомовних текстів будь-якої писемності.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

425 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50237  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практична стаття "Автоматизоване робоче місце (АРМ) 
адміністратора системи ATASys"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система керування розробкою проекту ATASys створена для 
забезпечення функцій адміністратора проекту: корегування 
інформації про стан готовності даних, програмного та інформаційного 
забезпечення на всіх етапах роботи і на всіх рівнях - від системи в 
цілому до елемента архітектури найнижчого рівня.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50238  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турчинська Валентина Євгенівна, Плешкановська 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)  Підручник "Русский язык. 10 класс" для специальных 
общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых 
детей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50239  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерсіянова Галина Миколаївна, Альонкіна Ніна Павлівна  
 

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)  Книга "Швейна справа. 6 клас" Підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50240  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерсіянова Галина Миколаївна, Альонкіна Ніна Павлівна  
 

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)  Книга "Швейна справа. 6 клас" Навчальний посібник для 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50241  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ніна Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова. 10 клас" для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50242  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 

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)  Підручник "Українська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням румунською мовою. Літературне читання.  

                                                            3 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50243  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Липа Володимир Олександрович, Одинченко Лариса Костянтинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Природа рідного краю. 6 клас" Підручник для 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50244  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для підготовчого класу загальноосвітніх 
навчальних закладів для глухих дітей (частина 2) "Математика" 
("Математика, (частина 2)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50245  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

428 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для підготовчого класу загальноосвітніх 
навчальних закладів для глухих дітей (частина 1) "Математика" 
("Математика, (частина 1)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50246  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для 1 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів  для глухих дітей (частина 2) "Математика" ("Математика, 1 
клас" (частина 2))  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50247  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для 1 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів  для глухих дітей (частина 1) "Математика" ("Математика, 1 
клас" (частина 1))  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50248  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  
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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)  Навчальний посібник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів для глухих дітей (частина 2) "Математика" ("Математика, 4 
клас" (частина 2))  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50249  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для 4 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів для глухих дітей (частина 1) "Математика" ("Математика, 4 
клас" (частина 1))  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50250  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 

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 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для глухих дітей "Математика, 1 клас" ("Математика, 1 клас")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50251  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 

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 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для глухих дітей "Математика, 4 клас" ("Математика, 4 клас")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50252  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 
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 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для глухих дітей "Математика" для підготовчого класу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50253  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для 5 класу спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для глухих дітей "Математика"  ("Математика, 
5 клас")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50254  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 
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 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для глухих дітей "Математика, 5 клас" ("Математика, 5 клас")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50255  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник для 6 класу спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для глухих дітей "Математика" ("Математика, 6 
клас")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50256  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 
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 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для глухих дітей "Математика, 6 клас" ("Математика, 6 клас")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50257  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

432 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бех Іван Дмитрович, Воронцова Тетяна Володимирівна, 

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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи здоров'я. 3 клас" для загальноосвітніх 

навчальних закладів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50258  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремажевська Віра Миколаївна, Спірідонова Галина Єгорівна, 

Терлецька-Павлів Іванна Іванівна, Торкаєнко Ірина Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Читанка. 1 клас" Підручник для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим зором"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для учнів 1 

класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі 

зниженим зором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50259  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гроза Ельвіра Павлівна, Литвинова Віра Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Навчальний посібник для письма і розвитку мовлення, для 

підготовчого класу (частина 1 та частина 2) для спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50260  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельникович Микола Максимович, Морозюк Микола Петрович  
 

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 "Лабораторно-практичні роботи з будови та 
експлуатації сільськогосподарської техніки (трактори і автомобілі)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50261  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Раїса Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Производство металлических конструкций"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50262  
 

Дата реєстрації авторського права  16.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Анатолій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Слюсарні роботи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50263  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
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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 "Бувай (Збирай валізи)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50264  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

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 "Маленький світ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50265  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

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 "Перехрестя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50266  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

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   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Город, где рос"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50267  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

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 "Водоспад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50268  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

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 "Небу так соромно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50269  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Експертна система "Оцінка сільськогосподарської 
техніки за абсолютними і відносними показниками"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір орієнтований для використнання фахівцями сільського 
господарства для інженерно-технічного забезпечення аграрного 
виробництва високотехнологічною технікою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50270  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Іван Петрович, Білей Василь Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізи та фотографії статуетки "Пам’ятний знак "Захисникам 
кордонів Вітчизни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція памятника складається з скульптури та постаменту. 
Скульптура зображує постать молодого сучасного прикордонника з 
собакою, що сидить. Солдат одягнений у форму, в лівій руці він 
тримає біноколь, а іншою підтримує автомат "Калашнікова".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50271  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Інна Вікторівна (INKA)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "One more mry"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50272  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олійник Інна Вікторівна (INKA)  
 

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 "Blame me"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50273  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

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 карточна игра 
"Калибр 0.45"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра складається з тексту правил гри, ілюстованих правил, малюнків 
гральних карток та розгортки пакувальної коробки. Правила гри 
можуть використовуватися як сценарій для комп’ютерної гри.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50274  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 

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 
"Арифметика по-техасски" ("Карточная игра "Арифметика по-
техасски")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гра складається з тексту правила гри , ілюстрованих правил гри, 
малюнків гральних карток та розгортки пакувальної коробки. 
Правила гри можуть використовуватись в методиках навчання дітей 
рахуванню, а також як сценарій для компютерної гри та/або 
телевізійної передачі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50275  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Маліночка Аліна 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 "Моделювання та дослідження функції 
помилок на ЕОМ за допомогою чисельних методів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50276  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Маліночка Аліна 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 "Автоматизації пошуку музичного твору по 
альбомах гурту "IL DIVO"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації пошуку музичного твору по 
альбомах гурту .  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50277  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Маліночка Аліна 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 "Управління роботою масажирського ліфта з 
використанням принципів об'єктно-орієнтованого програмування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для управління роботою пасажирського ліфта з 
використанням принципів об'єктно-орієнтованого програмування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50278  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Маліночка Аліна 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 "Розв’язання задачі про навантаження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розв'язання задачі про навантаження. Було 
розроблено алгоритм розв'язання поставленої задачі, який було 
реалізовано за допомогою мови програмування С++.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50279  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Маліночка Аліна 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 "Методика розрахунку магнітного 
підсилювача з зовнішнім зворотнім зв’язком"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено методику розрахунку магнітного підсилювача з зовнішнім 
зворотнім зв'язком. На основі розглянутих теоретичних теоретичних 
відомостей складено алгоритм, згідно якого розроблено програму для 
розрахунку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50280  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст до пісні "Черноморец не команда, одесситка не жена"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50281  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Наезд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Кіносценарій про пригоди чоловічого героя Константина.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50282  
 

Дата реєстрації авторського права  17.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелевін Леонід Євгенійович, Коваленко Віктор Михайлович, 
Рашківський Володимир Павлович, Аржаєв Геннадій Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Паливно-мастильні матеріали і технічні 
рідини. Гідравлічні рідини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50283  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожний Антон Анатолійович, Єлсаков Михайло Віталійович  
 
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)  Збірник графічних зображень "Модельний ряд столів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50284  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клапчук 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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Світовий туризм і готельне 
господарство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для студентів ВНЗ, які готуються працювати в сфері туризму, 
викладачів вузів, а також всіх зацікавлених фахівців, які займаються 
світовим туристичним і готельним господарством.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50285  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москалець Віктор Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія особистості"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для студентів, аспірантів, викладалів спеціальностей психологія, 
соціальна педегогіка, соціальна робота, всіх, хто вивчає особистість 
(персону).   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50286  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мудрик Галина Віталіївна, Васюра Анатолій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок пристрою контролю струму з 
використанням давачів Холла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює розрахунок параметрів давача струму за наперед 
запрограмованими формулами, використовуючи початкові дані, що 
вводяться користувачем.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50287  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Володимир Володимирович, Васюра Анатолій Степанович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система розрахунку параметрів 
безконтактного оптичного вимикача"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма здійснює розрахунок параметрів безконтактного оптичного 
вимикача за наперед запрограмованими  формулами, 
використовуючи початкові данні, що вводяться користувачем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50288  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березюк Олег 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 "Віртуальний стенд для виконання 
лабораторної роботи "Дослідження напруг дотику і кроку" (OP_LR_7) 
("OP_LR_7")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати лабораторну роботу з дисципліни 
"Основи охорони праці" імітуючи відповідний лабораторний стенд з 
можливістю збереження результатів в текстовому форматі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50289  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дума Назар Богданович  
 
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)  Науково-технічний твір "Система воєнізованих ігор молоді "СВІМ" 
("СВІМ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма спрямована на систематизацію, науково-методичне 
обгрунтування та творчий пошук в області воєнізованих ігор та 
військово-спортивних змагань, а також впровадження їх у виховний 
процес і перетворення в ефективний засіб всебічного вдосконалення 
та екстремального відпочинку для сучасної молоді.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50290  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дем'янюк Лариса Володимирівна  
 

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 дитячих оповідань "Чарівний світ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50291  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулік Максим 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 "Mask S.W.B" ( "Mask S.W.B")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для захисту користувачів від 
несанкціонованого стеження в OS Windows. "Mask S.W.B" дозволяє 
всередині себе запускати інші програми, працювати з ними, але 
робить цей процес невидимим для програм-шпіонів або переглядання 
за допомогою віддаленого підключення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50292  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Володимир Іванович, Занько Микола Дмитрович, Гусар 
Віталій Григорович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Ранжування зернозбиральних комбайнів 
барабанного типу за конструктивними та техніко-технологічними 
параметрами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі синтезу результатів аналітичних досліджень 
конструктивних та техніко-технологічних параметрів виконано 
ранжування 136 моделей зернозбиральних комбайнів барабанного 
типу для забезпечення можливостей оцінки відповідності кожного з 
них сучасному технічному рівню та прогнозування їх розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50293  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Данііл Валерійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект дачного будинку з незалежними дахами оригінального 
дизайну "Corvette House" by D.M." ("Corvette House")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект характеризується особливим виконанням даху. Дах являє 
собою незалежну від жилого приміщення конструкцію та має 
парусоподібну форму, що надає всій будівлі ефекту паріння в повітрі, 
тобто динаміки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50294  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Сухоруков Сергій Іванович, 
Трофимчук Максим 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 "Визначення сил закріплення заготовки при 
свердлінні"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

445 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У програмі наведено три варіанти розрахунку сили закріплення, що 
залежать від умов закріплення заготовки та виду сверлильної 
операції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50295  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зрибнєв Микола Анатолійович, Рудковський Віталій Борисович  
 

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)  Відеофільм навчального характеру у чотирьох частинах "Искусство 
стрельбы из боевого пистолета"   

 

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  50296  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вініченко Валентина Степанівна  
 

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)  Літературно-письмовий твір методично-учбового характеру 
"Методическая разработка по огранизации проведения экскурсий 
различного типа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичній розробці автор узагальнює багаторічний досвід 
екскурсовода. За кожним реченням твору видно натхненну людину, 
яка любить свій край, бажає донести до кожного екскурсанта частину 
тієї любові та зацікавити кожного завдяки різним організаційним 
методикам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50297  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобзев Олексій Григорович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  "Моноімпекс Лімітед" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Слогани для автомобільного топлива"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50298  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 
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 "Затмение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50299  
 

Дата реєстрації авторського права  18.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 
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 "Українська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням румунською мовою. 3 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50300  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Гармонія і стабільність біологічних ритмів людини - 
залог здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Здоров'я людини забезпечується гармонічною взаємодією трьох 
матеріальних компонентів тіла - фізичного, енергетичного та 
інформаційного, які характеризуються стабільністю біологічних 
ритмів людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50301  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

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)  Науковий твір "П'ята цивілізація розвитку людства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наша цивілізація є п'ятою цивілізацією людей, що живуть на планеті 
Земля. Людство розвивається циклічно. Людина - надзвичайно 
допитлива істота і ніколи не зупиняється на досягнутому рівні знань, 
а завжди прагне вперед, до ще більшого пізнання, яке є нескінченним.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50302  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Метод гармонізації та розвитку функцій органів і 
систем людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Прояв сутності Землі полягає у прояві космічної сутності - 
перетікання космічної енергії. Людина є продуктом взаємодії 
сонячнох і космічної енергії, формонаповнення та формотворення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50303  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
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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)  Науковий твір "Перспективні бетони для будівельної галузі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описані якості перспективних бетонів для будівельної галузі, а саме: 
стеклофіробетон, сухі реакціно-порошкові суміші, полістиролбетон. 
Розглянуті властивості перспективних бетонів. Встановлено переваги 
перспективних бетонів в порівнянні з традиційними бетонами, 
рекомендовано налагодитит серійне виробництво перспективних 
бетонів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50304  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Аналіз минулого води"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено аналіз минулого води. Встановлено, що вода з під крану 
містить багато шкідливих елементів, і тому не придатна для пиття. 
Необхідно вжити негайних заходів для покращання якості питної 
води.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50305  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Саморозгортання, самопідтримка та самознищення - 
автономні механізми організму людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розглянуто авитономні 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 існувати без 
фармакологічного впливу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50306  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Польченко Оксана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Слогарник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50307  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Польченко Оксана 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)  Учбовий посібник "Алфавит в таблице"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50308  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безуса Марія 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
флуоро-арт-терапії" ("ФАТ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50309  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотніков Петро Геннадійович, Порошин Олександр Петрович, Бріц 
Василь Петрович, Сотніков Костянтин 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 "Монітор МЕДХМ-02" ("Монітор МЕДХМ-02")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50310  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покрас Семен Йосипович, Покрас Олександр Йосипович  
 

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 твір практичного характеру "Техническая 
эксплуатационная документация на средства учёта и регулирования 
тепловой энергии и воды"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технічна експлуатаційна документація на засоби обліку та 
регулювання теплової енергії та води містить відомості про 
призначення, область застосування, технічні характеристики, 
комплексність, принцип дії, конструкції, правила монтажу, введення 
в експлуатацію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50311  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасіка В'ячеслав Романович, Пилип Роман Васильович  
 

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  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

451 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок кінематичних параметрів в 
пристрої поступально-реверсивного переміщення вихідної ланки" 
(kvdm)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма написана в середовищі MATLAB-7. За допомогою програми 
для заданої геометрії механізму вираховується переміщення, 
швидкість та  пришвидшення вихідної ланки, в залежності від 
повороту вхідної ланки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50312  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелешко Дмитро Дмитрович, Пелех Юрій Миронович, Ізонін Іван 
Вікторович, Рашкевич Юрій Юрійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованого маркування 
мовних сигналів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для кодування та декодування водяних знаків. 
Реалізовано декілька варіантів сегментації мовного сигналу, що дає 
можливість порівняти якості результатів маркування та виділення 
квазістанціонарних ділянок у мовному сигналі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50313  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Повість "Одвічний Дух Десни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця книга - не просто насичені ностальгією спогади немолодого 
деснянського рибалки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50314  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левуцький Юрій Петрович, Кучер Сергій Олександрович, 
Пахалович Микола 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 "Расчетный комплекс CIRCLE 3D"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку в тривимірній постановці 
теплового, пружно пластичного напружено-деформованого стану і 
параметрів механіки руйнування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50315  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінчук Сергій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Радость осени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50316  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильнюк Віталій Ігорович, Васюра Анатолій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Методика розрахунку магнітного 
підсилювача з внутрішнім зворотнім зв'язком"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма проводить розрахунок магнітного підсилювача з 
внутрішнім зворотнім зв'язком. Розрахунок проводиться після 
введення виключно коректних даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50317  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мардань Олександр Євгенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Лібретто "В.Высоцкий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50318  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
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)  Науковий твір "Елементарна структура вакууму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Показано, що відкриття квантону і зверхсильної електромагнітної 
взаємодії дозволило зробити квантову теорію зрозумілою і доступною 
для широкого кола дослідників і розробників у галузі 
високотехнологічних галузей.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50319  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
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)  Науковий твір "Біологічні основи виникнення симбіозів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В організмі людини і навколишньому його мікросередовищі відбулися 
глибинні зрушення, що змінили його адаптивні властивості і саму 
життєздатність.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50320  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Застосування природних мінералів для очищення 
води"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Специфічні властивості кремнієвої води дозволяють проводити 
профілактику багатьох захворювань. Кремнієва вода позитивно 
впливає на загальний стан організму в цілому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50321  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

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)  Науковий твір "Віруси - погроза нашого часу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідники бачать, що на людство насувається всесвітня катастрофа 
і, наводячи зловісні факти, звертають загальну увагу на еволюційно-
економічні зміни в мікросвіті.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50322  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ященко Юрій Борисович, Кондратюк Наталія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методологія проведення скринінгу (керівництво для  
сімейного лікаря)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50323  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрий Горбов (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Купол веры" ("Пьеса "Купол веры")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія п'єси відбувається у сучасному Києві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50324  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицак Павло Ількович, Рибалко Олена Іванівна, Шостак Валентин 
Леонідович  

 

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, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Пляж" ("Пляж")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50325  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

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  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Не плався будь людиною" ("Не парся будь 
человеком")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50326  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Go-A (псевдонім), Джусь Ярослав Анатолійович, Go-A (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пробудження"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50327  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горе от ума (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 "АКУСТИЧЕСКИЙ КОСМОС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає в себе 16 пісень акустичного синтез-року, які 
охоплюють теми кохання, філософія життя та місця людини у світі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50328  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буравчук Алла Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сольфеджіо "Навчальний посібник для ДМШ та ДШМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Посібник складено за таким алгоритмом: правило з теорії музики та 
декілька музичних прикладів для ілюстрації. Поєднує частини 
посібника аналіз структури мелодії складових музичної мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50329  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Письмовий твір "Обьемная система элементов веществ Туреева 
А.В."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір, в якому запропонована побудова об’ємної системи елементів 
речовин. Об’ємна система будується на тих самих принципах, що і 
площина, а саме, на властивостях ваги і валентності речовини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50330  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпова Людмила Іванівна (Лучик)  
 

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 "Время жить и любить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку пісень увійшли наступні пісні: Время жить и любить, 
Голубое небо, Звездная тайна, Ягодка, Капелька дождя, Мамина 
криниця, Вольний ветер.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50331  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

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 "BPMonline Agent Desktop"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає можливість миттєво отримувати доступ до будь-якої 
інформації, необхідної оператору. Це дозволяє полібшити дві ключові 
показники call-центру: скоротити середній час розмови і підвищити 
позначку рівня лояльності клієнта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50332  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "BPMonline Bank Mobile"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це галузевий програмний продукт, призначений для автоматизації 
наступних напрямків у банку: корпоративний бізнес, контакт-центр, 
маркетинг, управління проблемною заборгованістю і управління 
приватними фінансами. Призначена для використання на мобільних 
пристроях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50333  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "BPMonline Bank"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це галузевий програмний продукт для автоматизації наступних 
напрямків банку: корпоративний бізнес, роздрібний бізнес, контакт-
центр, маркетинг, управління проблемною заборгованістю і 
управління приватними фінансами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50334  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Legal"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє оптимально налагодити роботу юридичних 
компаній у сфері керування проектами, формуванні та ефективному 
використанні ресурсів для досягнення оптимального результату.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50335  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline XRM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма - покриває сфери управління сервісом, управління 
проектами та ресурсами, володіє розширеними функціями 
документообігу, аналізу, а також містить референтні бізнес-процеси по 
залученню та розвитку клієнтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50336  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Service Desk"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма, яка володіє всіма перевагами системи управління бізнес-
процесами (ВРМ) і повністю відповідає рекомендаціям бібліотеки 
ITIL.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50337  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Trainings"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє вирішувати наступні задачі: управління процесом 
продажів корпоративних і відкритих послуг, управління маркетингом 
навчальних продуктів, адміністрування навчального процесу.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50338  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonlineCall Manаger"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє значно поліпшити робочий процес за рахунок 
оптимального вирішення наступних завдань:: проведення теле-
маркетенгових кампаній, маршрутизація всіх дзвінків, розподіл 
навантаження операторів, використання скриптів розмов, робота з 
базою завдань.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50339  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Cargo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Галузеве рішення для автоматизації транспортно-логістичних 
компаній автоматизації процесів продажу транспортних послуг та 
роботи зі збірними вантажами, кращих практик організації 
ефективного контакт-центру.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50340  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline CRM Mobile Resco"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма - прикриває сфери управління сервісом, управління 
проектами та ресурсами, володіє розширеними функціями 
документообігу, аналізу, а иакож містить референтні бізнес-процеси по 
залученню та розвитку клієнтів. Призначена для використання на 
мобільних пристроях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50341  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Telecom"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє оптимально налагодити бізнес-процеси в 
компаніях, які постачають телекомунікаційні послуги.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50342  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
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 "BPMonline Loyalty"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма виступає єдиним процесинговим центром, в який 
стікається інформація про всі транзакції, служить загальним 
сховищем повної інформації про клієнта, надає необхідні дані для 
побудови ефективних взаємовідносин з клієнтом і формування його 
лояльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50343  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline FMCG"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє оптимально налагодити роботу компаній, які 
виробляють та продають товари повсякденного попиту: продукти 
харчування, побутова хімія, пиво й сигарети.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50344  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерана програма "BPMonline Realty"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє зберігати докладну інформацію про об'єкти, їх 
поточний стан, сегментувати о'бєкти нерухомості за типом, 
враховувати технічні характеристики та інфраструктуру.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50345  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Pharma"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою програми можна вирішити такі завдання: обробка 
даних від дистриб'юторів, автоматизація процесів планування 
продажів, планування бюджетів на просування, фіксація 
маркетингових витрат, звіти та аналітика.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50346  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Realty Mobile"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє зберігати докладну інформацію про об'єкти, їх 
поточний стан, сегментувати о'бєкти нерухомості за типом, 
враховувати технічні характеристики та інфраструктуру.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50347  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline FMCG Moblie"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє оптимально налагодити роботу компаній, які 
виробляють та продають товари повсякденного попиту: продукти 
харчування, побутова хімія, пиво й сигарети.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50348  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline CRM+Service Desk"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма, яка володіє всіма перевагами системи управління бізнес-
процесами і повністю відповідає рекомендаціям бібліотеки ITIL та 
максимально задоволяє потреби компаній, для яких важливо 
автоматизувати повний цикл роботи з клієнтами, - від першого 
контакту до сервісного обслуговування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50349  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline СRM Mobile"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В основі програми лежить найбільш прогресивні технології сучасного 
програмування, що дозволяє настроїти систему на платформі для 
моделювання і автоматизації будь-яких специфічних бізнес-процесів 
компанії.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50350  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline QuickBooks Connector"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Функціональність програми дозволяє передавати дані, які є 
спільними для двох систем. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50351  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Oktell Call Centre"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма значно розширює можливості компанії з організації 
телефонного обслуговування клієнтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50352  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Outlook Connector"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє залишатись у значному середовищі, працювати з 
повним набором даних.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50353  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPMonline Infinity Call Centre"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма значно розширює можливості компанії з організації 
телефонного обслуговування клієнтів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50354  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Висота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50355  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Місто кришталевих стін"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50356  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Заливають дощі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50357  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI)  
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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 "Ангел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50358  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50359  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бай-Бай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50360  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI)  
 

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 "Сьогодні вже"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50361  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI)  
 

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 "Заливають дощі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50362  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Інна Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Малюю життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гера та ілюха - "дикі гуси", солдат удачі. Гера володіє талантом 
лікувати людей, але замість цього він людей вбиває. Ілюха, не 
реалізувавши талант художника, знайшов себе на війні. Гера та Ілюха 
звикли до війни. В мирному житті вони нудьгують.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50363  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ребекка Мур (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Навчальна 
програма "Своя игра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальна програма висвітлює способи встановлення контакту з 
потрібними людьм, як розговорити, як звабити і як приховано 
змусити людей рухатися в потрібному напрямку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50364  
 

Дата реєстрації авторського права  19.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Інна Броніславівна  
 

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 "Методика викладання англійської мови у дітей 
віком від 3 до 6 років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей курс націлено на підготовку дітей до початкової школи і 
отримання елементарних базових знань з англійської мови. Це є 
трирівневий курс для дітей 3-4, 4-5, 5-6 років. Кожен рівень включає 
80 уроків. Курс містить багато рухливих ігор, пісень і віршиків, 
відеосюжетів, які роблять вивчення англійської справжнім святом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50365  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Улибін Юліан Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний художній твір "Момент истины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головний герой у спробі втекти від набридлого повсякденного життя 
мешканця мегаполісe потрапля' до чарівного світу, що доживає 
останні щасливі години напередодні великої битви світла та темряви.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50366  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горобець Тетяна Юріївна (Соловей)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру, 
літературний письмовий твір релігійного характеру, літературний 
письмовий твір практичного характеру, ілюстрація, похідний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Завет Святой Крови - Закон Жизни" 
("Духовный закон здоровья")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір має цілеспрямованність відновлення здоров'я моїм рідним і 
близьким у родоводах моїх батьків. розробка відповідної системи 
знань про довершенність людини надана в ілюстрації "Пирамида 
земного совершенствования и развития динамики жизни в радужном 
семицветии".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50367  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Живолуб Віктор 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 художнього фільму "Дядя Ким"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50368  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Задворний 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 розрахунку багато обмоткового 
трансформатора при синусоїдальній напрузі живлення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50369  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Задворний 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 "Скрипт пошуку інформації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для пошуку інформації на сайті. За допомогою 
неї можна здійснити пошук різноманітної інформації за певним 
критерієм серед усієї інформації, що зберігається у базі даних сайту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50370  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Амосьонок Олександр Володимирович 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок теплового режиму роботи 
тороїдального трансформатора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику теплового режиму роботи тороїдального 
трансформатора. Відповідно до методики розрахунку була створена 
програма, що розраховує температуру перегріву тороїдального 
трансформатора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50371  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Амосьонок Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Сайт безкоштовних оголошень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В ході роботи було розроблено багатоієрархічне меню програми, яке є 
зручним у використанні і зрозуміле користувачу. Розроблений 
інтерфейс може бути використаний для сайтів різної тематики, але 
найкраще - сайти оголошень.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50372  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Гончарук Андрій Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обробка статистичних даних абонентів 
бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В ході роботи було розроблено інтерфейс програми, який є зручним у 
використанні і зрозумілий користувачу. Розроблений інтерфейс буде 
використаний для написання програми та покращення роботи 
статистів бібліотеки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50373  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Гончарук Андрій Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обробка статистичних даних абонентів 
бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В ході роботи було розроблено інтерфейс програми, який є зручним у 
використанні і зрозумілий користувачу. Розроблений інтерфейс буде 
використаний для написання програми та покращення роботи 
статистів бібліотеки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50374  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Гончарук Андрій 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 "Методика розрахунку параметрів 
відцентрового насосу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50375  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Володимир Григорович, Федорова Вікторія 
Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Процес системного 
доопрацювання стратегії автотранспортних підприємств" ("Процес 
системного доопрацювання стратегії АТП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено основі положення системного доопрацювання стратегії 
АТП. Вдосконалено процес системного доопрацювання стратегії АТП, 
відповідно до якого, ресурси розподіляються між окремими видами 
бізнесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50376  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прищак Микола Дем'янович, Мацко Лариса Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія" Ч.І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни 
"Психологія". В ньому розкрито загальні теоретичні засади курсу 
психологія.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50377  
 

Дата реєстрації авторського права  22.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прищак Микола Дем'янович, Мацко Лариса Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Психологія" Ч.ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни 
"Психологія". В ньомурозкрито загальні теоретичні засади курсу 
психологія.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50378  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Тренинг "Пошаговые алгоритмы иммиграции в 
Канаду"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Аудіозапис з поетапними алгоритмами іміграції до Канади.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50379  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красницька Алла Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "От Киевской Руси и навека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50380  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

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 "Не повезло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50381  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

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 "Малая держись"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50382  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

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 "Кто ты есть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50383  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

476 

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 "Эвредика и Орфей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50384  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

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 "Связаны параллелью"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50385  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Марина Михайлівна (Амуралир)  
 

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)  Літературний твір (казка) "Свинка и жемчужина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50386  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуброва Марина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до пісні "Ты прости нас, Боже"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50387  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

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  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до пісні "В душе - лишь света"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50388  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тишкунь Григорій Арсенійович (Тихий)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий науковий твір "Закон успіху людини (формула щастя) - 
найперший закон в процесі розбудови земної цивілізації людиною"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Закон є універсальним, тобто придатним для використання у 
практичному житті звичайною людиною, генієм, групою людей та 
цілою нацією.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50389  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Керівництво процесу створення холодового ланцюга на 
стадії транспортування медичних імунобіологічних препаратів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Своєчасне забезпечення населення якісним медичним 
імунобіологічними препаратами можливо досягти завдяки 
впровадженню холодових ланцюгів і вимог міжнародних 
рекомендацій GSP.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50390  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Методика визначення оптимального місця розташування 
регіонального логістичного центру з переробки фармацевтичних 
відходів на підставі логістичного підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стан довкілля в регіоні значно залежить від відповідності 
застосованих підходів до знищення та утилізації фармацевтичних 
відходів. Автором запропоновано сутність логістичних операцій 
поводження з відходами фармацевтичної галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50391  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Посилкіна Ольга Вікторівна, 
Онищенко Яна 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)  Брошура "Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на 
підставі логістичного підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здоров’я працівників фармацевтичного підприємства і довкілля 
регіонів залежить від управління відходами фармацевтичної галузі. 
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Авторами запропоновано класифікацію фармацевтичних відходів. 
Визначено сутність реверсивної логістики для умов фармацевтичної 
галузі, її об’єкт, предмет, мету і завдання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50392  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихоненко Ігор Вікторович, Тихоненко Інна Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Сонячний альбом пісень Ігоря та Інни Тихоненко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перелік пісень в альбомі: Да и нет, Дай надежду, И еще, Когда пойду я 
не войну, Ленка, потанцуй, Мы день и ночь, Мы такие же, Ошибка, 
Поверь мне, друг, Приметы, Рыжая девочка, Сон, Судьба, Только 
лишь одни, Только чай, Ты оставайся, Хорошая память, Я лечу, Я не 
верю, Я обещаю, Я уже не зову, Рыжий кот, Колдунья, Простые слова, 
Ромашка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50393  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попадюк Олег Ярославович, Мельник 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)  Навчально-педагогічна комп’ютерна програма "Тест плюс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підвищення рівня підготовки студентів до 
тестування шляхом застосування підказок до тестових завдань при 
неправільній відповіді студента з можливістю надання повторної 
відповіді.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50394  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михаил Тигров (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)  Книга за назвою "Меня зовут Хо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка розповідей присвячена проблемам людського вибору. Головні 
герої шукають відповіді на важливі для них питання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50395  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гала и Серж де Кокур (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Сценарии короткометражных художественных 
фильмов для детского юмористического киножурнала "Веселая 
КАТаВАСиЯ" ("Сценарии короткометражных фильмов киножурнала 
"Веселая КАТаВАСиЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є збіркою сценаріїв гумористичних історій про дітей і для дітей. 
Сценарії призначені для створення короткометражних художніх 
фільмів, але можуть використовуватися в якості сценаріїв для 
дитячих театралізованих вистав, радіопостановок або видаватися в 
якості самостійних літературних творів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50396  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Марина Михайлівна, Крамаровська Світлана 
Миколаївна, Зарецька Ірина Тимофіївна  

 

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 "Сходинки до 
інформатики. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50397  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тагліна Ольга Валентинівна, Іванова Галина Жанівна  
 
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 "Я у світі. 3 
клас "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50398  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бібік Надія 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 для загальноосвітніх навчальних закладів "Я у світі. 3 
клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50399  
 

Дата реєстрації авторського права  23.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходін Григорій Миколайович, Молчанова Ірина Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватна науково-проектна фірма "ХЕРСОНПРОЕКТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Олімпійський центр з підготовки спортсменів з 
водних видів спорту розташований за межами м. Херсона на території 
Херсонської міської ради (на протилежному березі р. Конка, навпроти 
набережної м. Цюрупінська)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50400  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустянський 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 "Программа для управления и контроля 
деятельности специалиста по недвижимости "ВЕКТОР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для управління і контролю роботи фахівця з 
роботи з нерухомості по напрямах "Продавець", "Покупець", 
Функціонал". Програма покликана направляти і контролювати 
дотримання технології роботи на всьому протязі робочого циклу 
фахівця з нерухомості. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50401  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

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 "Побудова годографів асинхронного ходу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму для побудови годографа асинхронного ходу. 
Програма дозволяє провести моделювання аварійних режимів, 
будувати годографи опорів з урахуванням поточної топології мережі 
та систем автоматичного регулювання на різних рівнях керування, з 
метою визначення та перевірки установок пристроїв автоматики 
ліквідації асинхронного режиму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50402  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єремеєв Михайло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)   Збірник творів "Інтернет-проект для бажаючих поїхати в Канаду 
"Nada Canada"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Заявлений на реєстрацію збірник творів складається з літературного 
письмового твору та твору образотворчого мистецтва, в яких 
представлено текстове наповнення, а також графічне оформлення 
Інтернет-сайту.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50403  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Колекція сувенірів з 
барельєфним зображенням визначних пам'яток та краєвидів Києва, 
Одеси, Криму та іншої гумористичної та української тематики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник містить 254 кольорові фотографії сувенірів, призначених для 
виконання з полімерного матеріалу, з наявністю на звороті магнітів 
для їх кріплення на металевій поверхні.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50404  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Чотири з половиною секунди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50405  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тунік Анатолій Азарійович, Мельник Костянтин Володимирович, 
Вишнякова Євгенія 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 "Управління сервоприводами бічного та 
поздовжнього каналів рухомого об’єкту в повітряному просторі на 
основі моделювання відпрацювання заданих режимів стабілізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для реалізації каналів управління , що в якості 
вихідних даних надає реальні сигнали управління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50406  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дишлюк Ольга Миколаївна, Іваницький Дмитро Вадимович, 
Тімакова Катерина Олегівна, Рудзей Тетяна Юріївна  

 

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 "Побудова моделі імітації неперервних 
випадкових величин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для побудови моделі імітації неперевних 
випадкових величин на персональному комп’ютері під управлінням 
операційної системи Windows XP/Vista/7/8(x86)  в інструментальному 
середовищі компілятора C#Microsoft Visual Studio 2012.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50407  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закладний Олександр Миколайович, Закладний Олег 
Олександрович, Оборонов Тарас Юрійович, Броницький Вадим 
Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностування енергоефективності 
синхронного електропривода"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику функціонального діагностування 
енергоефективності, яка за рахунук контролювання в реальному часі 
його поточних експлуатаційних праметрів дозволяє визначити 
неефективні режими роботи та прийняти обгрунтовані рішення щодо 
подальшої експлуатації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50408  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закладний Олександр Миколайович, Закладний Олег 
Олександрович, Оборонов Тарас Юрійович, Притискач Іван 
Васильович, Броницький Вадим 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 "Розрахунок робочих параметрів 
синхронного електропривода за паспортними даними"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено програмне забезпечення для розрахунків робочих 
параметрів синхронного електропривода за паспортними данними, 
призначене для роботи на персональному комп'ютері в середовищі 
операційної системи WINDOWS.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50409  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монченко Євген Анатолійович, Петровський Станіслав Сергійович, 
Шовтюк Максим Михайлович, Богданов Артур Олександрович, 
Лехно Дмитро Робертович, Кузьмін Костянтин Вікторович, Ткач 
Антон Володимирович, Кулак Михайло Юрійович, Єрмоленко Ігор 
Олександрович, Кравчик Юрій Юрійович, Затонський Дмитро 
Андрійович, Кравченко Володимир Віталійович, Марченко Юрій 
Костянтинович, Денісов Андрій Віталійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Граввіт" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Terra Magica"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розрахована на велику кількість користувачів, носить 
розважальний характер і відноситься до жанру BBMMORPG в фентезі 
сеттінгу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50410  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Шевченко Микола Миколайович, 
Никифоров Анатолій Євгенійович, Погуда Наталія Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Монографія "Державне регулювання інвестиційно-
інноваційною діяльністю: ефектометричний інструментарій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50411  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Андрій Іванович, Єпіхін Денис Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФОРМАКС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
"Арсенал"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації роботи підрозділів та відділів 
ресурсного забезпечення. Система дозволяє вести облік ресурсів, їх 
видачу, списання, переміщення, переоцінку, а також формування 
Арматурних карток і звітних форм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50412  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Вадим Володимирович  
 

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 "Проект Ukraina.com (до оцифрованих 
старовинних карт України)" ("Збірка музичних творів до проекту 
"Ukraina.com")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50413  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвицький Броніслав Болеславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Якщо не будемо єдині"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50414  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котвицький Броніслав Болеславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Однокурсники"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50415  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

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 "Маньяк"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50416  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богук Геннадій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Next TV-Star"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50417  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богук Геннадій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Fashion Food"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50418  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богук Геннадій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Inter Chef"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50419  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савон Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Мальований персонаж ведмедик 
Кеб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей персонаж використовується як герой коміксів мультиплікайних 
фільмів та відео-ігор, наноситься на одяг, канцелярські товари та 
різноманітну сувенірну та поліграфічну продукцію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50420  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савон Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Мальований персонаж ведмедик 
Смарті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей персонаж використовується як герой коміксів, 
мультиплікаційних фільмів та відео-ігор, наноситься на одяг, 
канцелярскі товари та різноманітну сувенірну та поліграфічну 
продукцію.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50421  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савон Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Мальований персонаж ведмежа 
Хелсі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Цей персонаж використовується як герой коміксів, 
мультиплікаційних фільмів та відео-ігор, наноситься на одяг, 
канцелярські товари та різноманітну сувенірну та поліграфічну 
продукцію.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50422  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савон Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Мальований персонаж ведмежа 
Медж"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей персонаж використовується як герой коміксів, 
мультиплікаційних фільмів та відео-ігор, наноситься на одяг, 
канцелярські товари та різноманітну сувенірну та поліграфічну 
продукцію.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50423  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савон Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Мальований персонаж дівчинка-
ведмежа на ім'я Боу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей персонаж використовується як герой коміксів, 
мультиплікаційних фільмів та відео-ігор, наноситься на одяг, 
канцелярські товари та різноманітну сувенірну та поліграфічну 
продукцію.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50424  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кармаліта Анатолій Костянтинович, Якимчук Дмитро Михайлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сучасні 
напрямки розвитку електрогідравлічних вирубувальних пресів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено електрогідравлічні вирубувальні преси з позицій 
енергоефективності. Розроблено математичну модель технологічного 
процесу вирубування на електрогідравлічному пресовому обладнанні, 
вимірювальний блок для дослідження  ерегетичних та силових 
показників вирубувальних пресів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50425  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Дополнение к 
Программному обеспечению для предварительного и 
приблизительного определения технологических параметров 
редукторов семейства "Шаберуга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50426  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Катерина Іванівна, Пястук Оксана Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Метод 
розроблення технології виготовлення швейних виробів в 
автоматизованому режимі на основі візуалізації технічного рисунка 
моделі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Використання даного методу дозволяє оптимізувати  роботу технолога 
швейного виробництва та скоротити затрати часу на створення 
технологічного документу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50427  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Талих Анатолій Іванович, Стародубова Катерина Романівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Тесты прикольные от 2-х до 5-и (буквы и 
числа)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для вчителів та дітей молодшого віку. Діти краще 
запам'ятовують ім'я змійки, ніж окрему букву.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50428  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемет Василина Ярославівна, Гулай Любомир Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у 
системах R2X3-Cu2X - Pb(Sn)X (R-Sc, Y; Х-S, Se, Te) i R2X3 -Cu2X-
SnХ2 (R - Sc, Y; X-S, Se)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головним завданням сучасного неорганічного матеріалознавства є 
одержання нових речовин з широким спектром властивостей. Серед 
великого різноманіття матеріалів особливий інтерес становлять 
складні халькогеніди, для яких характерна доступна технологічність, 
значна відтворюваність результатів, анізотропія властивостей та 
висока фоточутливість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50429  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьова Світлана Терентіївна, Трофімова Олена Володимирівна, 
Сисоєва Євгенія Сергіївна (Курдіна), Островська Юлія 
Костянтинівна  

 

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 з англійської мови "Аналітичне читання художнього, 
газетного і наукового текстів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою пропонованого видання є подальший розвиток навичок 
аналізу тексту на основі трьох функціональних різновидів сучасної 
англійської мови - художнього, газетного та наукового - із 
використанням інтегрованого підходу, який поєднує лінгвостилічний 
і текстлінгвістичний аналізи тексту як цілісного утворення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50430  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волосюк Ольга Валеріївна, Сарбаш Олена Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з другої іноземної мови (англійської) "Reading 
Fiction in English"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить уривки з автентичних творів англійських і 
американських письменників, які супроводжуються необхідними 
коментарями, лексичними та граматичними завданнями для 
аудіторної, самостійної та індивідуальної роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50431  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєссонова Ольга Леонідівна, Сидоров Олег Миколайович, 
Островська Юлія Костянтинівна, Сисоєва Євгенія Сергіївна 
(Курдіна), Сарбаш Олена Сергіївна, Бєлоусов Валентин 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник з англійської мови у 2 част. "IMAGES OF TODAY'S 
WORLD"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для аудиторних і самостійних занять студентів IV курсу 
спеціальності 6.020300 "Мова та література (англійська)" відповідає 
рівню С1 за Шкалою оцінювання Ради Європи та містить матеріали з 
актуальних тем сучасності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50432  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рохманюк Михайло Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмний комплекс "Торговая Интернет 
Система "teOS" ("ТИС "teOS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс - це комплексне рішення для інтернет-
магазину будь-якого рівня з інтегрованою системою первинного 
документообігу та складської логістики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50433  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ваврик Роман Петрович, Малашенко Євген Вадимович, Ярмак 
Марія Володимирівна, Ардатій Микола Вікторович, Решетняк 
Геннадій Миколайович  

 

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 "Elsoft. Enterprise Systems Platform" 
("Елсофт. Платформа Розробки Корпоративних систем", "Elsoft. 
ESP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основними користувачами комп'ютерної програми є розробники 
таких інформаційних систем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50434  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 
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 учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "CURS  INTEGRAT "LITERATURA" (literatura moldoveneasca si 
universala) Manual pentru  institutiilt de invatamint general  cu limba  
moldoveneasca de predare  Clasa a 6-a "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50435  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 
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 учбового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "LIMBA MOLDOVENEASCA. Manual pentru  institutiile de 
invatamint general  cu limba moldoveneasca de predare. Clasa a 6-a"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50436  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кулава Ліліана Михайлівна, Аржинт 
Альона Георгіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "CITIREA LITERARA. Manual pentru clasa a 3-a a 
institutiilor de invatamint general cu limba moldoveneasca de predare"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

496 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50437  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Наку Алла Леонідівна, Гарага Марія 
Семенівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник „Limba moldoveneasca" Manual  pentru clasa a 3 - a a 
institutiilor de invatamint general cu limba moldoveneasca de predare"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50438  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

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)  Підручник "Літературне читання. Кримськотатарська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
кримськотатарською мовою. 3 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для учнів 3 класів шкіл з 
кримськотатарською мовою навчання та складений у відповідності з 
програмою для початкових шкіл. Матеріал підручника сприяє 
розвитку особистості школяра, його творчих здібностей, інтересу до 
навчання, формуванню бажання і вміння вчитися, вихованню 
моральних і естетичних почуттів, емоційно-ціннісного позитивного 
відношення до себе і до оточуючих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50439  
 

Дата реєстрації авторського права  24.07.2013  
 

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

твору (творів)  Підручник "Кримськотатарська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою. 3 
клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для учнів 3 класів шкіл з 
кримськотатарською мовою навчання та складений у відповідності з 
програмою для початкових шкіл.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50440  
 

Дата реєстрації авторського права  25.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карбань Богдан Анатолійович, Палій Олександр Вікторович, 
Орманджан Марина Анатоліївна, Петракій Андрій Георгійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Проектно-конструкторське технологічне 
бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті 
України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Автоматизована система обліку та 
управління майновим комплексом залізничної галузі" ("АСМК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автоматизована система забезпечує комплексну автоматизацію 
процесів формування, володіння, розпорядження та використання 
майнових та земельних ресурсів, їх обліку при різних аспектах 
діяльності залізничної галузі України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50441  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганок Владислав Іванович, Сущенко Людмила Петрівна, Літава 
Ксенія Миколаївна, Циганок Олександра Владиславівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "StatsHBall: система автоматизованої 
обробки показників ігрової діяльності спортсменів у гандболі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для реєстрації параметрів змагальної 
діяльності та отримання у процесі матчу з гандболу експрес-аналіз 
самого матчу та результатів ігрової діяльності спортсменів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50442  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Олексій Валерійович, Ратушний Володимир Сергійович, Бевз 
Олексій Сергійович, Захаркін Андрій Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕ НОВО" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Retail Optimization Cloud" ("ROC")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це програма, що здійснює аналіз ключових показників продажів: 
втрачений попит, примо-приріст, аномалії, сезонність, крос-
еластичність. Програма здійснює аналіз товарних залишків, 
прогнозування попиту та продажів на різних рівнях, аж до SKU-
магазин-тиждень/місяць/день.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50443  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельниченко Володимир Миколайович, Границя Андрій 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис та сценарій першої серії серіалу "Мужики на каблуках"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50444  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

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)  Оповідання "УБОГИЕ или ЗАПАХ СЧАСТЬЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Яке воно - просте людське щастя? У кожного з нас своя формула 
щастя. Оповідання включає три історії: історію любові сліпих 
попутників, історію сліпого солдата Великої Вітчизняної війни та 
історію трагічної автомобільної аварії самої героїні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50445  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синюгін Вадим Ростиславович (Vadim Sin), Галущенко Павло 
Петрович (Pavel Vanshotov: One Shot)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень (музичний альбом з 10 пісень) "Skyperbeat - С тобой 
июль" ("Skyperbeat")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50446  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьміна Наталя Федорівна, Кузьмін Євгеній 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 "Розподілена система підтримки прийняття 
групових рішень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для забезпечення спільної роботи користувачів 
над побудовою програмного коду з готового програмного продукту у 
правильній послідовності. Система розроблена з використанням 
розподілених технологій, що дозволяють з'єднувати користувачів у 
єдину мережу для виконання спільних дій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50447  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Танасійчук Артемій Володимирович, Васюра Анатолій Степанович  
 

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 "Розрахунок обмотки безконтактного 
магнітного реле та її нагріву"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює розрахунок параметрів обмотки БРМ за наперед 
запрограмованими формулами, використовуючи початкові дані, що 
вводяться користувачем. Результати тестування показали високу 
ефективнівсть роботи КП.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50448  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Олександр Петрович, Васюра Анатолій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Методика розрахунку індукційного 
витратоміра потоку рідини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі проводиться розрахунок індукційного витратоміра потоку 
рідини. Розрахунок проводиться після введення виключно коректних 
даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50449  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гетманець Анатолій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Позвони"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з 13 пісень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50450  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова Ганна 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)  Методичний посібник "Серия практических руководств "Семь шагов 
построения системы управления персоналом на предприятии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складається з 7 кроків системи: регламентація, посадові 
інструкції, положення про структурні підрозділи, підбір персоналу, 
адаптація персоналу, асесмент центр, атестація персоналу, мотивація 
та оплата праці, навчання та розвиток персоналу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50451  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чистякова Анастасія 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)  Музичний збірник "НАД ЗЕМЛЕЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірника увійшли пісні: "Дотаточно", "Не хочу иначе", "Пока еще 
любовь", "Над землей", "Одиноки вместе", "Спутник", "Только я".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір  50452  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Олександр Валерійович, Афанасенко Станіслав 
Євгенійович  

 
Повне ім’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 популярного характеру "Техника 
метания спортивного ножа"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Охарактеризовано прийоми ударно-хвильової техніки метання 
спортивного ножа у мішень: кидки "прямий", "аперкот", "бекфіст", 
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"бічний". Надано прийоми техніки кругових кидків. Розглянуто 
прийоми кидків разгоном ножа за спіраллю. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50453  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

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 релігійного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Путешествие к Пасхе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50454  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна, Хмелевський Микола 
Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Щодо конструювання змісту курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників коледжів (візія 
компетентністного підходу)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Втілено широке коло питань, пов'язаних із аналізом конструювання 
змісту курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
коледжів і технікумів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50455  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Деркачов Олег Борисович  

 

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)  Монографія "Теплова діагностика (основи теорії та практичні 
застосування)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50456  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Руслана Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій телевізійного проекту "Хочу стати тренером країни" 
("Тренер країни")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проект націлений на оздоровлення нації, та долучення широкого кола 
людей до спорту та здорового способу життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50457  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алієв Фархад Вагіф  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Карта  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Карти-схеми проїздів велотуру "Tour d'Azerbaidjan"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50458  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Геннадій Володимирович (Jazz Lyre)  
 
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 "Южные ветра"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

504 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50459  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Геннадій Володимирович (Jazz Lyre)  
 

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 інструментальний композицій "Jazz Lyre"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50460  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пльотка Юлія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "Сонце зійде" ("Сонце зійде")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50461  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пльотка Юлія Миколаївна  
 

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)  Альбом музичних творів без тексту "Мелодії до пісень" ( "Мелодії до 
пісень")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50462  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пльотка Юлія Миколаївна  
 

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 поезії "Рождение Бабочки Голос Бога" ("Рождение Бабочки 
Голос Бога")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50463  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пєтков Сергій Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту телевізійної програми "Экспедиция"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма присвячується пошукам історичної правди. Гіпотези, 
факти, відкриття під пильним поглядом дослідників стають 
доступними і зрозумілими. Невідомі віхи історії, яскраві сторінки 
біографій дозволяють зрозуміти дійсність, причини перепитій 
минулого і сучасності, усвідомити таємну суть малозрозумілих раніше 
явищ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50464  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Микола Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма для 
автоматизованого робочого місця керівника заняття з водіння 
бойових машин" ("АРМ КВБМ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп’ютерна програма для автоматизованого робочого місця 
керівника заняття з водіння бойових машин, ведення обліку водіння, 
визначення часу виконання вправи, оцінювання середньої швидкості 
руху на маршруті, об’єктивного нормування критеріальних значень 
для оцінювання рівня професійної підготовки механіка-водія в 
залежності від умов, які впливають на реалізацію швидкісних 
характеристик бойових машин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50465  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свічинська Ольга Володимирівна, Макарічев Олександр 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика оцінки адекватності 
моделей вибору пасажиром шляху пересування в маршрутних 
системах міст"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовується актуальності вирішення задачі по розробці критерію 
оцінки адекватності моделей виробу пасажиром шляху пересування. 
Наводиться оцінка адекватності даних моделей із застосуванням 
розробленого критерію, який враховує величену розбіжностей між 
розрахунками та фактичними ймовірностями вибору пасажиром 
шляхом пересування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50466  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красиков Артем Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерна науково-дослідницька 
програма інтерактивної психодіагностики " Емограф"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення досліджень в області 
когнітивної психології. Вона дозволяє виявляти структуру 
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репрезентації та емоційну значимість понять та категорій, виражених 
у формі знаків, символів і зображень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50467  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Залюбовський Сергій Володимирович, Сорочук Микола Степанович  
 

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 "Логотипи Компанії "Варіант"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить зображення чотирьох логотипів, призначених для 
використання як комбінованих торгівельних марок компанії 
"Варіант" щодо товарів і послуг усіх класів Міжнародної класифікації 
товарів і послуг для реєстраційних знаків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50468  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калмиков Владислав Валерійович (Влад Дємілє)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема "Мерцумер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50469  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кльоц Юрій Павлович, Грищук Аліна Олегівна  
 

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 "Програмне забезпечення автоматичного 
моніторингу геометричних характеристик бульок піни"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення автоматизованого моніторингу 
геометричних характеристик бульок піни, що на основі ідентифікації 
контурів бульок на зображені піни дозволяє в режимі реального часу 
проводити автоматичне розпізнання бульок піни та визначити їх 
діаметри.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50470  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петраков Іван Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Юморески и не только"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропоновані коротенькі оповідання на економічну, побутову та 
психологічну тематику. Автор запропонував свій гумористичний 
стиль викладання матеріалу. Більшість оповідань вимушують 
людину замислитись над життям, а також сприяють вихованню в неї 
гумористичних рис.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50471  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Ніна Григорівна  
 

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 "Контроль операцій на реєстраційних рахунках 
бюджетних установ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлені результати досліджень змін законодавства 
України по удосконаленню порядку відображення в обліку та 
контролю операцій на реєстраційних рахунках загального та 
спеціального фондів бюджетних установ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50472  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
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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 "Смарт солюшнс 
Україна" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Агротех"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50473  
 

Дата реєстрації авторського права  26.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування робочим часом CRM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50474  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поливяний Микола 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)  Навчальний посібник "Дополнительные материалы к учебнику 
английского языка CHATTERBOX  в 4-х частях. Практическое 
пособие для детей и родителей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50475  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поночевна Оксана Анатоліївна  
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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 "Схема для вишивки хрестом 
"Зимова палітра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розмір готової роботи 30х42 см. Канва Арт. К04-Aida(№14 білий) 40х52 
см. Вишивати на білій тканині Aida. Схема для вишивки в напів-
хреста стьобаннями знизу уверх-ліворуч направо в чотири складання 
нитки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50476  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Антон Валерійович (Доктор Клей)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Stop!Startt!Wait!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50477  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Віталій 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 "Розрахунок спектру рівнів акустичної 
потужності затиснутої пластини методом функцій Гріна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє визначити власні частоти, будувати та 
порівнювати спектри рівнів акустичної потужності під дією набору 
концентрованих сил з параметрами, що вказуються користувачем. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50478  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прощенко Артем Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Концептуальна розробка архітектурного рішення і 
архітектурного проекту будівництва церкви Святителя Миколая по 
вул. Лаврській, 5 А (І. Мазепи, 15-6) у Печерському районі м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Надаються перспективні зображення і креслення церкви Святителя 
Миколая.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50479  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Владислав 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 логотипу "OLYMPIC VIDEO SYSTEMS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50480  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горовий Сергій Іванович (Словен Гор)  
 

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)  Поема "КУПАЛА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор випадково попадає на свято Купали і стає свідком 
страродавнього обряду. Він цікавиться історією виникнення давньої 
традиції і знайомиться з старим Мольфаром, який розповідає йому 
легенду про Купалу. Цей твір про любов, єдність, пошуки свободи і 
філосовську спадщину предків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50481  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєдєньова Ірина Юріївна  
 

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 "Души прекрасные порывы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50482  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвіненко Олександр Миколайович (Ксандр)  
 

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 гурту "БраZерс" - Драглюй!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50483  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявська Ірина Олексіївна  
 

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 "Ромашка. Любити смачно" ("Ромашка")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50484  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
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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 "Любовь без любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50485  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

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 "Я верю в это чудо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одна з пісень, що входить до складу музичного альбому, створеного 
автором, під назвою "Улыбка Моны Лизы".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50486  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

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 "Шах и мат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одна з пісень, що входить до складу музичного альбому, створеного 
автором, під назвою "Лучшей женщине".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50487  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
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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 "Подруги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одна з пісень, що входить до складу музичного альбому, створеного 
автором, під назвою "Улыбка Моны Лизы". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50488  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 
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 "Немое кино"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Одна з пісень, що входить до складу музичного альбому, створеного 
автором, під назвою "Улыбка Моны Лизы". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50489  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 
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 "Не рви душу мне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Одна з пісень, що входить до складу музичного альбому, створеного 
автором, під назвою "Улыбка Моны Лизы". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50490  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Андрій Анатолійович, Сорока Дмитро Григорович, Осипенко 
Олександр Олексійович, Заремба Ольга Миколаївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О.-Трейдер 
Інтернаціонал" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "Діагностика" 
версія АРМ "Суб’єкт ОТК" ("КП АРМ "Діагностика" - АРМ 
"Суб’єкт ОТК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для реєстрації відомостей про результати 
проведення обов’язкового технічного контролю колісних 
транспортних засобів, оформлення протоколу провірки технічного 
стану КТЗ, їх формування, друку та передачі до загальнодержавної 
бази даних про результати обов’язкового технічного конролю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50491  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Моделювання диференційного режиму GPS 
для приймачів NOVATEL"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50492  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базалій Валерій Васильович, Ушкаренко Віктор Олександрович, 
Мринський Іван Миколайович, Лавренко Сергій Олегович, Урсал 
Вячеслав Валентинович, Філіпова Інна Михайлівна, Філіпов Євген 
Геннадійович  

 
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 "Колекційні зразки насіння 
сільськогосподарських культур"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка включає в себе зразки різних сільськогосподарських культур, 
які вирощуються в регіонах півдня України по напрямках бобових, 
зернових, олійних, лікарських, технічних, овочевих культур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50493  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Андрій Анатолійович, Сорока Дмитро Григорович, Осипенко 
Олександр Олексійович, Заремба Ольга Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О.-Трейдер 
Інтернаціонал" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизоване робоче місце "Автошкола" 
("АРМ "Автошкола")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підвищення оперативності і контрольності 
процесів державної реєстрації, атестації та обліку в сфері підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів 
за рахунок використання сучасних інформаційних технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50494  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Збірка пісень - 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50495  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

517 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Збірка віршів-2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50496  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стельмах Віктор Анатолійович  
 

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)  Брошура "Грибники и Сетевики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга присвячена питанням, пов’язаним з навчанням дистрибюторів 
мережевих компаній,  особливостей роботи дистрибютора. Книга 
доступна для самостійного вивчення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50497  
 

Дата реєстрації авторського права  29.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивак Сергій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зображення флюгерів Сивака" ("Флюгери Сивака")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення пристроїв для визначення напрямку і швидкості вітру. 
Флюгери іноді використовуються як грімовідводи, але частіше - як 
прикраса будинку, показник індивідуальності та смаку господаря. 
Пропонуються до уваги власників садиб, заміських будинків та 
дачних ділянок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50498  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабанець Сергій Володимирович (kabasaki), Дунаєв Євген 
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 "Голубой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50499  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Автономія загальноосвітнього навчального закладу 
як шлях до реформування загальної середньої освіти (дослідження 
механізмів впровадження)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даному творі обґрунтовується необхідність впровадження в 
законодавство України про загальну середню освіту такого інституту 
освітянського права, як автономія загальноосвітнього навчального 
закладу, досліджуються механізми її впровадження. пропонується 
варіант відповідного законопроекту.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50500  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Презентация. Админработы по 
проекту Кубок Архитекторов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50501  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist)  
 

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 "SURREALISM (part4)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50502  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Володимир Прохорович, Ковальчук Григорій Олексійович  
 

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)  Науковий твір "Конспект лекцій з дисципліни "Автомобілі", частина 
4: "Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конспек реалізує зміст навчальних питань та методику викладання 
лекційного матеріалу для студентів спеціальності "Автомобілі та 
автомобільне господарство" з використанням електронних засобів 
навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50503  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канін Олександр Петрович, Харченко Анна Миколаївна, Соколова 
Наталія Михайлівна  

 

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 "Інформаційно-аналітична система 
управління дорожнім господарством - Аналітична експертна система 
управління мостами" ("ІАСУ ДГ - АЕСУМ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма застосовується для введення даних в базу даних АЕСУМ за 
допомогою веб-технологій. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50504  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канін Олександр Петрович, Харченко Анна Миколаївна, Соколова 
Наталія Михайлівна  

 
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 "Інформаційно-аналітична система 
управління дорожнім господарством - Система управління станом 
покриття" ("ІАСУ ДГ - СУСП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма застосовується для введення даних в базу даних СУСП за 
допомогою веб-технологій. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50505  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Валентин Валентинович, Бережнюк Володимир Іванович, 
Зайченко Леонід Анатолійович  

 
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 "Методичні вказівки для виконання лабораторних 
робіт "Визначення основних параметрів САР дорожніх машин" з 
дисципліни "Дорожні машини"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни дорожні машини за напрямом 6.050503 
"Машинобудування", фаховим спрямуванням 7.050503058, 8.05050308 
"Дорожні машини"  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50506  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Фирменный козацкий напиток "КАЛГАНіВКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Читачам пропонується одна з найкращих книг серії "Історична 
спадщина Запорізького козацтва". В основу книги покладено опис 
сокровенних ЗНАНЬ Запорізьких знахарів, які були, і є до цих пір, 
ЕЛІТОЮ козаків-характерників.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50507  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Землянська Аліна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Топоси сакрального в художній прозі Миколи 
Хвильового"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджено художню прозу М.Хвильового в контексті 
пошуків "нової сакральної" 20-х рр. ХХ ст. Уперше в українському 
літературознавстві прозовий доборок письменика розглядається як 
сфера топосів сакрального.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50508  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

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 "ЧЕТВЁРТАЯ ТЕТРАДЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Афоризми, вірші та інші особисті записи.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50509  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Ігор Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Оптимізація розвитку соціально-
психологічних очікувань у студентській групі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник присвячений оптимізації розвитку 
соціально-психологічних очікувань у студентській групі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50510  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицька Валерія 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 зображень "Збірка зображень котів та ангелів Савицької 
Валерії Василівни" ("Savitskaya V.")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коти та ангели "Смугасте щастя" та "Знаки зодіаку" створені 
автором для дітей та дорослих. Можуть використовуватись для 
ілюстрації дитячих книг, вишивки, репродукцій, подарункових 
товарів, як то: магніти, листівки, календарі, марки, пошиття іграшок 
стилізованих котів, а також для оформлення інтер'єрів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50511  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Оксана Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

523 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування тарифу та обгрунтування 
вибору варіанту організації змішаного перевезення вантажів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50512  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віхляєва Анастасія Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
фотографічний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Наповнення веб-сайту www.amira-perfumes.com.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник творів являє собою сукупність творів, розміщених на сайті 
Інтернет-магазину "Amika Perfumes".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50513  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задорожна Оксана Володимирівна, Задорожний Олександр 
Володимирович, Величко Степан Петрович, Шмельова Тетяна 
Федорівна  

 
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 "Фізика. Механіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт призначений для навчання фізики, зокрема 
модуля "Механіка", курсантів вищих навчальних закладів авіаціного 
профілю з метою вдосконалення організації самостійної роботи та 
самоосвіти курсантів і покращання успішності їхніх знань та умінь з 
фізики за рахунок підвищення рівня мотиваційної компоненти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50514  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пещиков Ігор Євгенович  
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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 "Лізинговий консультант"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для створення заявок, лізингових пропозицій та 
розрахунку графіків платежів. Має інтерфейс для інтегрування з 
системою прийняття рішень щодо можливості надання товару(ів) в 
лізинг та системою обліку і адміністрування договорів лізингу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50515  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 
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 "Засоби мийні рідинні для 
прання. Технічні умови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблені ТУ поширюються на засоби мийні рідинні для прання 
виробів текстильних і одягу, що можуть бути виготовлені із тканих і 
нетканих матеріалів різного волоконного складу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50516  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петухова Любов Євгенівна, Воропай Наталія Анатоліївна, Алфьоров 
Євген Андрійович, Максимович Марина Богданівна  

 

Повне ім’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 "Web-мультимедіа енциклопедія "Історія 
загальної та дошкільної педагогіки" для вищих навчальних закладів"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використовується в навчальному процесі для студентів напряму 
підготовки "Дошкільна освіта" при вивченні курсу "Історія загальної 
та дошкільної педагогіки".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50517  
 

Дата реєстрації авторського права  30.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющенко Петро Андрійович  
 

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)  Науковий твір з ілюстраціями "Панування роду Володимира 
Великого"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено і розкрито величезний пласт генеологічних та 
династичних зв'язків Київської Русі. Шляхом різноманітних схем, 
текстів та ілюстрацій представлені нащадки Володимира Великого та 
показана їх роль у формуванні та державотворенні багатьох країн 
Сходу, Півдня і Європи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50518  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карлова Ольга Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий твір "Аудіокурс розмовної німецької мови "Ich kann 
Deutsch" (Аудіокурс "Ich kann Deutsch")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аудіокурс призначений для тих, хто вже має базові знання з німецької 
мови, але має труднощі з розмовною мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50519  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняєва Яніслава Ігорівна (Яніслава)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір (поезія), 
складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка "Мои песни до мая 2013"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки ввійшли пісні, які викладені на моїй сторінці автора 
Янислава Черняєва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50520  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пльотка Юлія Миколаївна (Плётка)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "С чистого листа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір з текстом - про велике почуття кохання, ліричний 
твір. Одна пісня на російській мові.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50521  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипець Євгеній 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)  Літературний письмовий твір "Сінтел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В тихому провінційному містечку після шкільної вечірки героїня за 
досить дивних обставин зустрічає свого двійника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50522  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Добрые сказки для взрослых"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить повчальні чарівні історії з елементами позитивної 
психології. Сюжети і персонажі казок цілком реалістичні, а моменти 
чаклунства однозначно наповнюють розповідь легкістю і глибиною. 
На думку автора викладені у книзі казки є інструментом особистого 
розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50523  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Андрій Миколайович, Сучеван Денис Ілліч  
 

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 "Декоративна облицювальна 
плитка "Австрійська цегла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку творів ужиткового мистецтва "Декоративна облицювальна 
плитка "Австрійська цегла" входять 73 декоративні плитки. 
Декоративні облицювальні плитки призначені для оформлення 
інтер'єрів різноманітних будівель. Кожна плитка є унікальною 
авторською розробкою з використання неповторних елементів, які 
імітують фактуру старовинної австрійської цегли.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50524  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Греджев Федір Аркадійович, Греджев Аркадій Федорович, Іващенко 
Андрій 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 "Witzel's gastrostomy"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У фільмі відображені основні етапи оперативного втручання - 
формування гастростоми за Вітцелем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50525  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій 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 "Розрахунок параметрів гвинтових затискних 
пристроїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку параметрів гвинтових 
затискних пристроїв, які використовуються у різноманітних 
затискних механізмах, зокрема у верстатних та контрольно-
вимірювальних пристосуваннях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50526  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Шафар Артур 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 "Вибір та розрахунок параметрів затискних 
пристроїв"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку силових та конструктивних 
параметрів гвинтових та клинових затискних пристроїв, які 
використовуються у затискних механізмах верстатних та контрольно-
вимірювальних пристосуваннях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50527  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биков Микола Максимович, Філатова Мар'яна 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 "Кодування конфігурацій DRP-кодом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для побудови коду, який зберігає 
ранги відстаней між елементами деякої системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50528  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Філатова Мар'яна 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 "Розрахунок датчика системи автоматичного 
пожежогасіння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику розрахунку параметрів одного з датчиків 
системи автоматичного пожежогасіння. На основі розглянутих 
теоретичних відомостей складено алгоритм, згідно до якого 
розроблено програму для розрахунку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50529  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гора Дмитро Володимирович, Гора Світлана Джамалівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з англійської мови "IN THE WORLD OF 
ENGLISH"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник з англійської мови для учнів 8-11 класів 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, шкіл з поглибленням 
вивченням англійської мови за методом Світлани Гора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50530  
 

Дата реєстрації авторського права  31.07.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аміргусейнов Олег Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтінг" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система з обліку та контролю за рухом 
медичних препаратів із використанням маркування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основою відстеження одиниці медичного препарату є використання 
двовимірного коду відповідно до міжнародних стандартів. Інформація 
про рух медичних препаратів по ланцюгу постачання передається до 
центральної бази даних. Це дозволяє отримувати актуальний стан 
кожної одиниці медичного препарату.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50531  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архангельський Олександр Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поезії "Євген Маланюк. Єдиним сном, єдиним болем..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сучасне видання є оригінальним проектом, мета якого донести до 
російськомовної читацької аудиторії ідеї та мистецький дух видатного 
культурного та політичного діяча другої хвилі української еміграції 
Євгена Маланюка. Поряд з поезіями Є.Маланюка представлені 
літературні переклади його творів російською мовою 
О.Архангельського.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50532  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Тетяна 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)  Збірка творів "Вишивка-календар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50533  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яновская Екатерина Юрьевна (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 творів "Потоки времени"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50534  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катерина Яновская (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)  Літературно-письмовий твір "Старгород"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викрадачами енергії був зсунутий часовий потік. Дівчина Біса зі 
своїми друзями вирушає виправляти ситуацію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50535  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васько Володимир 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 "Пірует МВП" ("Пірует МВП")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Пірует МВП".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50536  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васько Володимир Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Пірует-К" ("Пірует-К")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Пірует-К".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50537  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Озерчук Ігор Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Еліпс-Ф" ("Еліпс-Ф")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Креслення виробу "Еліпс-Ф".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50538  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 
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 "Хортиця" ("Хортиця")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Креслення виробу "Хортиця".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50539  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васько Володимир Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Транзит" ("Транзит")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Креслення виробу "Транзит".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50540  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васько Володимир 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 "Транзит К" ("Транзит К")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Креслення виробу "Транзит К".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50541  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лушин Павло Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Экологичная помощь личности в переходный 
период: экофасилитация"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений проблематиці екологічної допомоги у період 
системних особистісних змін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50542  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій 
Володимирович, Марочкін Іван Єгорович, Каркач Павло 
Михайлович, Назаров Іван Володимирович, Москвич Лідія 
Миколаївна, Трагнюк Роман Романович, Русанова Ірина 
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Олександрівна, Вільчик Тетяна Борисівна, Крючко Юрій Іванович, 
Шандула Олександр Олексійович, Іванцова Альона Вікторівна, 
Ковальова Яна Олександрівна, Овчаренко Олена Миколаївна, 
Овсяннікова Ольга Олександрівна, Лапкін Андрій Васильович  

 

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 
Організації судових та правоохоронних органів" ("НЕІК з Організації 
судових та правоохоронних органів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50543  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій 
Володимирович, Марочкін Іван Єгорович, Каркач Павло 
Михайлович, Бабкова Валентина Семенівна, Лапкін Андрій 
Васильович, Смирнова-Бартенєва Вікторія 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 
Основ прокурорської діяльності" ("НЕІК з Основ прокурорської 
діяльності")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної діяльності. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50544  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій 
Володимирович, Борисова Валентина Іванівна, Баранова Людмила 
Миколаївна, Ісаєв Арсен Миколайович, Крат Василь Іванович, 
Кривобок Світлана Володимирівна, Яроцький Віталій Леонідович, 
Приступа Степан Никифорович, Яркіна Наталія Євгеніївна, Таш'ян 
Роман Іванович, Балюк Віктор Миколайович, Іванов Андрій 
Михайлович, Казанцев Сергій Володимирович, Жигалкін Іван 
Павлович, Рамазанова Таміла Їжрасівна, Домашенко Михайло 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

535 

Васильович, Ігнатенко Вадим Миколайович, Крижна Валентина 
Миколаївна, Коробцова Наталія Василівна, Піддубна Вікторія 
Федорівна, Печений Олег Петрович, Пучковська Ірина Йосипівна, 
Соловйов Олексій Миколайович, Спасибо-Фатєєва Інна 
Валентинівна, Сурженко Ольга Анатоліївна, Чуйкова Валентина 
Юріївна  

 

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 права (частина перша)" ("НЕІК з Цивільного права 
(частина перша)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50545  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій 
Володимирович, Яроцький Віталій Леонідович, Бірюкова Алевтина 
Геннадіївна, Євков Андрій Миколайович, Мороз Микола 
Володимирович, Ємельянчик Сергій Олександрович, Маслова-
Юрченко Катерина Олександрівна, Чуйкова Валентина Юріївна, 
Крижна Валентина Миколаївна, Тупицька Євгенія Олександрівна, 
Явор Ольга Анатоліївна, Скакун Юрій Євгенович, Домашенко 
Михайло Васильович, Гузеват Марія Олегівна, Надьон Вікторія 
Валентинівна, Колісникова Ганна В'ячеславівна, Борисова Валентина 
Іванівна, Ісаєв Арсен Миколайович, Баранова Людмила Миколаївна, 
Крат Василь Іванович, Кривобок Світлана Володимирівна, Приступа 
Степан Никифорович, Казанцев Сергій Володимирович, Рамазанова 
Таміла Їжрасівна, Ігнатенко Вадим Миколайович, Коробцова Наталія 
Василівна, Печений Олег Петрович, Пучковська Ірина Йосипівна, 
Соловйов Олексій Миколайович, Спасибо-Фатєєва Інна 
Валентинівна, Сурженко Ольга Анатоліївна  

 

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 права (частина друга)" ("НЕІК з Цивільного права 
(частина друга)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної діяльності: 
дозволяє організовувати навчання шляхом зручного та комплексного 
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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  50546  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна, 
Дуднікова Марія 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)  Методичний посібник "Методические рекомендации по применению 
геля "Метрогил Дента" с лечебно-профилактической целью при 
заболеваниях пародонта, слизистой оболочки полости рта и в 
ортодонтической практике"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50547  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна, 
Дуднікова Марія Олегівна  

 

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)  Методичний посібник "Індивідуальна гігієна порожнини рота при 
різних стоматологічних захворюваннях, що супроводжуються 
симптомом галітозу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50548  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуднікова Марія Олегівна, Сідельнікова Лариса Федорівна  
 

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)  Стаття "Распространенность дисколоритов зубов у молодежи и 
обоснование методов их устранения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50549  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Анатолій Васильович, Скібіцька Олена Олександрівна, 
Сідельнікова Лариса 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)  Стаття "Обгрунтування локальної сорбції на етапах лікування 
ерозивно-виразкових захворювань слизової оболонки порожнини 
рота"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50550  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сорбционная терапия на этапах комплексного 
лечения и профилактики заболеваний пародонта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50551  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельников Павло Володимирович, Скібіцький Вадим 
Станіславович, Сідельнікова Лариса Федорівна  

 

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)  Стаття "Електронно-мікроскопічне обгрунтування вибору зубних 
паст на етапах протезування при захворюваннях пародонта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50552  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Обоснование выбора зубных паст с различной степенью 
абразивности в комплексной гигиене полости рта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50553  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихонова Валерія Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, літературний письмовий твір, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл п'єс для арфи "Лісові замальовки" (посібник-путівник по 
сучасним прийомам гри на арфі для дітей)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50554  
 

Дата реєстрації авторського права  02.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roy Crank (псевдонім), Піхуля Тарас Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Touch down"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір відноситься до пісенного жанру і являє собою пісню 
ліричного характеру, назва якої перекладається як "Дотик". У творі 
відображаються сумніви, пошуки молодої людини у сучасному 
суспільстві, яка намагається не розтрачувати себе на дрібниці, зуміти 
побачити головне, розкрити свій внутрішній світ та зберегти 
індивідуальність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50555  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вацкель Володимир Юрійович, Анпілогов Антон Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Ті - Лінкс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система GPS моніторингу диспетчеризації 
та контролю витрат палива "Інспектор"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50556  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматичне бібліографування російських 
книг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматичного створення розширеного 
бібліографічного опису книг, написаних російською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50557  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Універсальна програма чищення 
оцифрованих текстів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для видалення пошкоджень на 
напівтонового зображення тексту у вигляді плям, подряпин, 
забруднення фону сторінки, рисок, проходження зображення із 
зворотнього боку сторінки та "шумів" іншого походження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50558  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Застосування палітр для підвищення 
інформативності промислових рентгенівських знімків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для застосування набору кольорових палітр, 
які співставляють кожному рівню напівтонового зображення 
унікальний кольоровий відтінок. Це дозволяє в сотні разів підвищити 
інформативність рентгенівських зображень і значно покращити 
точність локалізації дефектів в промислових спорудах та виробах. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50559  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Кількісна оцінка промислових дефектів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичного обчислення площі тріщин в 
промислових спорудах та виробах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50560  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практична стаття "Автоматизоване робоче місце (АРМ) 
архітектора системи ATASys"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система керування побудовою проекту ATASys створена для 
забезпечення функцій архітектора проекту: корегування структури та 
функцій системи на всіх етапах розробки і на всіх рівнях - від системи 
в цілому до елемента архітектури найнижчого рівня.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50561  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практична стаття "Автоматизоване робоче місце (АРМ) 
лексикографа англійської мови в системі ATASys""   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для детального, багаторівневого опису 
семантичних властивостей слів і словосполучень. Структура опису 
древовидна. Лексична семантика кодується на всіх рівнях дерева 
властивостей до елементарного включно.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50562  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практична стаття "Автоматизоване робоче місце (АРМ) 
морфолога англійської мови в системі ATASys"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

АРМ призначене для вичерпного опису морфології всіх частин мови. 
Структура опису не залежить від конкретних програм аналізу текста.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50563  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практична стаття "Автоматизоване робоче місце (АРМ) 
морфолога російської мови в системі ATASys"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

АРМ призначене для вичерпного опису морфології всіх частин мови. 
Структура опису не залежить від конкретних програм аналізу текста.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50564  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практична стаття "Автоматизоване робоче місце (АРМ) 
лексикографа російської мови в системі ATASys"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

АРМ призначене для детального, багаторівневого опису семантичних 
властивостей слів і словосполучень. Структура опису древовидна. 
Лексична семантика кодується на всіх рівнях дерева властивостей до 
елементарного включно.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50565  
 

Дата реєстрації авторського права  05.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ущаповська Наталія Василівна, Пономаренко Валентин Кузьмич, 
Войток Олег Григорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматичне бібліографування англійських 
книг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматичного створення розширеного 
бібліографічного опису книг, написаних англійською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50566  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сібекіна Наталія Олексіївна (Love Dimension, Natalie Gioia)  
 
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 "Love Dimension"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50567  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Финансовая независимость"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Науковий твір в галузі маркетинга та економіки, присвячений 
розробленню бізнес-плану міжнародної мережевої компанії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50568  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інноваційні педагогічні технології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: 
підручник / І.М.Дичківська.- 2-ге вид., доповн. - К. : Академвидав, 
2012. - 352 с. - (Серія "Альма-матер") 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50569  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інноваційні педагогічні технології. 
Практикум"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. 
Практикум : навчальний посібник / І.М. Дичківська. - К.: 
Видавничий Дім "Слово", 2013. - 448 с. 

 
Анотація   

Вивчення основ педагогічної інноватики, інноваційних педагогічних 
технологій у дошкільній і початковій освіті є вкрай важливим у 
професійній підготовці педагогів. Для студентів вищих навчальних 
закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50570  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маковій Марина Леонідівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Хедхантер" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "РЕЗЮМЕ КАНДИДАТІВ HEADHUNTER УКРАЇНА 
(hh.ua)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Інформаційна база даних, що представляє собою набір резюме в 
електронній формі, розташування яких є результатом творчої праці.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50571  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дичківська Ілона Миколаївна, Поніманська Тамара Іллівна  
 
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 "М.Монтессорі: теорія і технологія"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: І.М. Дичківська, Т.І. Поніманська. М.Монтессорі: 
теорія і технологія. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. - 304с., іл. 

 
Анотація   

У посібнику розкрито теоретичні засади та технологія 
індивідуального виховання дітей дошкільного віку в системі відомого 
педагога-гуманіста Марії монтессорі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50572  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поніманська Тамара Іллівна, Дичківська Ілона 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 "Дошкільна педагогіка. Практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна 
педагогіка. Практикум. Навчальний посібник для студентів 
навчальних закладів, спеціальність "Дошкільне виховання". - К.: 
Видавничий Дім "Слово", 2004 - 352 с. 

 
Анотація   

У зміст посібника ввійшли розробки семінарських, практичних і 
лабораторних занять з курсу дошкільної педагогіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50573  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карлос Вачета (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)  Художній роман "Любов+Смерть=Життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Де закінчується тонка межа між свідомістю і підсвідомістю? Життя, а 
що таке життя? Живемо щоб померти чи щоб кохати? А можливо 
життя це любов і смерть? Роман покликаний дати відповідь на ці 
питання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50574  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Интеграционный сенсомоторный психосинтез как 
первоначальный инструмент для программы "Активация памяти 
души"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний твір заснований на дисертаційній роботі Кучеренко 
Володимира Вілетарьєвича (Москва 2010), який багато років 
досліджував вплив гіпнопротоколів на сенсорний апарат об'єкта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50575  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвін Юрій 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 "Лестница осознания"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Застосування гіпнопротоколів разом з використанням бінауральних 
та ізокранічних тонів відкриває можливість інтеграції вербальних 
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програм в підсвідомість. Структурна рутина протоколів разом з 
бінауральними та ізохронічними тонами в таких умовах створює 
передумови для якісного стрибка в духовному рості, а саме 
підвищення вірбаційних характеристик учасника. При підвищенні 
вірбаційних характеристик людини вона відчуває підвищення рівня 
сприйняття навколишнього середовища, активацію різних 
екстраординарних можливостей, таких як екстрасенсорні 
надможливості, здібніть до яснобачення та цілительства тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50576  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвін Юрій 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 "Технология "НеоСинк": новая эра в гипнологии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бінауральні тона спрощують процес роботи гіпнолога. Правильне 
оперування ними гарантує релаксацію на достатньо глибокими рівні 
для будь-якого типу клієнта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50577  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Антон 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 "Tap The Frog"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою програмний комплекс на 
платформі іSO.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50578  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лафарович Дмитро Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Народжений на Поліссі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Живі невигадані спогади про дитинство, юність, роки трудової 
діяльності, пронизані любов'ю до людей та свого Краю. У когось вони 
посіють щем у серці, у когось викличуть усмішку, але, безперечно, 
нікого не залишать байдужим.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50579  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ульшина Тетяна Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, музичний 
твір без тексту, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник для вивчення теорії музики на уроках сольфеджіо в 
дитячих музичних школах "Стихи о том, как живут и дружат ноты в 
волшебной стране музыкальных звуков". Музыкальная грамота в 
стихах для начинающих музыкантов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга написана у віршованій пізнавально-розважельній формі з 
нотними прикладами, розрахована для дітей віком від 5-6 років. 
    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50580  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

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)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Наш мир преодолеет зло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50581  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кауркіна Олена Петрівна (Огневик)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), літературний письмовий твір 
навчального характеру, музичний твір з текстом, музичний твір без 
тексту, складений твір, похідний твір, ілюстрація, фотографічний твір 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбово-методичний посібник "Авторская школа игры на фортепиано 
"Я буду пианистом - ІІІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50582  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сікора Микола 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 оберегу "Каштанчик" футбольного клубу "Арсенал - 
Київ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50583  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фандо (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)  Слова до пісні "Пьяный"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50584  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Антон Леонідович  
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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, ілюстрація, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Скрипка. Практические рекомендации"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник складається з 9 розділів, в яких охоплюються основні 
питання, які можуть виникати під час навчання грі на скрипці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50585  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рімма Хоум (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Похудеть без диет" ("Питание Жизни")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга представляє програму з 10 зручних і зрозумілих кроків, які 
допомагають швидко, легко і надійно знизити вагу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50586  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сябро Любов Федорівна  
 

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 для дітей "Лялька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зібрані прозові оповідання, в яких авторка описує цікаві випадки із 
життя пташок і тварин, які викликають теплі почуття в чистих душах 
маленьких читачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50587  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієнко Сергій Вікторович, Кузьмін Олександр 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)  Аудіовізуальний твір "Прогулки со львами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм про сафарі зі справжніми африканськими левами на волі у 
степовому Криму біля міста Білогірськ у парку "Тайган". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50588  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рильцева Тамара Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Пісні на вірші та музику Рильцевої Тамари 
Миколаївни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Белая сирень", "Верная любовь", "Женская загадка", "Песня о 
любви", "Наступает весна", "Белый снег", "Песня о жизни", 
"Поздняя любовь", "Полезная беседа", "Удача", "Ялта".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50589  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

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)  Рисунок "Законопроект "Сімейного кодексу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рисунок являє собою квадрат, сторони якого позначені цифрами від 
10 до 5.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50590  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмара Геннадій Миколайович  
 
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)  Дизайн меблів "Набір меблів для дітей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Художньо-конструкторське рішення зовнішнього вигляду меблів для 
дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50591  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смольянов Едуард 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)  Збірка творів "Об'ємно-орнаментальні елементи декоративно-
прикладного і ужиткового мистецтва в оздобленні виробів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У праці в доступній формі подається, згідно з авторською методикою, 
основи композиції оздоблення виробів об'ємно-орнаментальними 
елементами декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, 
зразки яких подаються у вигляді завершених малюнків, згрупованих 
в кластери за призначенням ужитку, і які цілісно чи фрагментально 
легко відтворюються комп'ютерними технологіями та сучасними 
засобами методами декору, фрезувань і дизайнерських розробок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50592  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринь Владислав Костянтинович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Концепция Интернет сайта"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Концепція сайту передбачає отримання щоденних завдань для 
досягнення обраних життєвих цілей та вдосконалення особистісних 
якостей людини. Сайт передбачає також постановку особистих 
завдань та планування справ у розділі Календар. За допомогою 
інтерфейсу сайту користувач щоденно виконує завдання, спілкується 
з іншими користувачами за допомогою розділу Блог, веде особистий 
щоденник, отримує віртуальні винагороди за досягнення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50593  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумкін Андрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний твір "Антибактерійна обробка посуду в посудомийній 
машині"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50594  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для проектування регулятора 
частоти вихідного струму для автоматичної системи керування 
автономного інвертора напруги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу розрахунку 
параметрів регулятора частоти при синтезі системи керування 
автономного інвертора напруги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50595  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Вячеслав Іванович  
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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-популярна стаття "Про розв'язання кубічного рівняння. 
Частина друга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У другій частині статті пропонується ще два простих способи 
розв'язання кубічного рівняння без використання комплексних чисел. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50596  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулагін Дмитро Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для проектування пристрою 
аварійного керування для систем автоматичного ведення 
електрорухомого складу залізниць з тяговими електропередачами 
змінного струму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу розрахунку 
параметрів пристрою аварійного керування для систем 
автоматичного ведення електрорухомого складу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50597  
 

Дата реєстрації авторського права  06.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумкін Андрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний твір "Система подвійного захисту приміщень від 
москітів та пороху"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50598  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутич Тарас Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "БухЕксперт-ЗАРПЛАТА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма допомагає бухгалтеру по нарахуванню зарплати 
максимально якісно та швидко нарахувати зарплату та зробити 
необхідні розрахунки, роздрукувати різні звіти, відомості, довідки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50599  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Звиняцьковський Володимир Янович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Душа мов має крилами..." Перлини українських перекладів 
Михайла Лермонтова"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У двомовному (російсько-українському) виданні, присвяченому 200-
річчю від дня народження М.Лермонтова, максимально представлено 
ліричні поезії та поеми класика російської літератури в блискучих 
українських перекладах відомих письменників та перекладачів. Деякі 
переклади ніколи не друкувалися після першої публікації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50600  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Тарас Шевченко. Три літа"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для широкого читацького загалу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50601  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовенко Віктор Федорович  
 
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 "Святогірська лавра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга-фотоальбом присвячена історії та сьогоденню Святогірської 
лаври, історичним пам'яткам, архітектурним культовим спорудам та 
духовному відродженню народу України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50602  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцов Юрій Анатолійович  
 
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)  Літературний письмовий твір "Михаил Булгаков"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга складається з двох частин. Перша - фотобіографія 
М.Булгакова, відтворена на основі архівних, музейних та особистих 
фотоколекцій. Нараховує більше двох сотен фотографій. Друга - 
мемуар-біографія М.Булгакова. В ній на основі мемуаристики 
відтворений життєвий шлях письменника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50603  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скуратівська Ярина Васильївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Мамина молитва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50604  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасюк Оксана Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Пісенна Шевченкіана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книгу підготовлено до 200-річчя від народження Т.Г.Шевченка. До неї 
увійшли тексти і ноти пісень на слова Кобзаря класиків українського 
музичного мистецтва, сучасних композиторів, а також народні пісні 
про Шевченка. Таке видання є вкрай необхідним для співаків, 
музикантів, хорових колективів України та діаспори.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50605  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 

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)  Художньо-літературний твір "Мала книжка ("захалявна)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Факсимільне видання творів Т.Г. Шевченка з перекладом рукопису 
та коментарями упорядника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50606  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художньо-літературний твір "Кобзар 1840"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Факсимільне видання "Кобзаря" 1840 року Т.Г.Шевченка з 
примітками та коментарями упорядника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50607  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кандимова Сабріє Халіловна, Умеров Нуззет Абібулайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Бібліотека кримськотатарської літератури. Народна 
творчість. Пісні, частівки, прислів'я та приказки, загадки, анектоди"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірника включено кращі зразки традиційних жанрів 
кримськотатарської народної творчості - пісні, частівки, прислів'я та 
приказки, загадки, анектоди, зібрані упорядниками видання з різних 
джерел фольклору кримських татар. Тексти подано мовою оригіналу 
та в перекладах українською мовою, здійснених сучасними 
українськими письменниками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50608  
 

Дата реєстрації авторського права  07.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Басиров Валерій Магафурович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Леся Українка. Квітка на долоні вічності. Вибрані твори у 2 
томах. Том 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двомовне видання (українська та кримськотатарська мови) 
продовжує публікацію, розпочату у першому томі вибраних творів Л. 
Українки. Видання сприятиме зближенню двох націй, їхньому 
взаєморозумінню, взаємозбагаченню культур, є взірцем 
перекладацької майстерності. Адресовано тим, хто цікавиться 
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історією, культурою та побутом українського та кримськотатарського 
народів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50609  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клементьєв Олександр Валентинович, Буслюк Петро 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 "Розрахунок пускового струму, моменту та 
коефіцієнту потужності асинхронного двигуна за результатами 
дослідження короткого замикання, проведеного при напругах, нижчих 
за номінальні (КП СМС)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пропонується  комп'ютерна пргорама розрахунку пускового струму, 
моменту та коєфіцієнту потужності асинхронного двигуна за 
результатами дослідження короткого замикання, проведеного при 
напругах, нижчих за номінальні (25-50%).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50610  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудін Олександр Михайлович, Піщанський Роман Євгенович, Хацко 
Володимир Власович, Нестеров Микола Анатолійович, Павлов 
Кирило Ігорович  

 
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 "Training video. Allohernioplastic of reducible 
inguinal hernia"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У фільмі продемонстрована аллогерніопластика при придбанні косій 
вправимий паховій килі. Коментарі до фільму викладені англійською 
мовою для навчання англомовних студентів медичного університету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50611  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудін Олександр Михайлович, Нестеров Микола Анатолійович, 
Павлов Кирило Ігорович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Training video. Esophagocardiomyotomy with 
fundoplication by Dor"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У фільмі представлені основні моменти передньої 
езофагокардіоміотомії з неповною фундоплікацією за Нісеном у 
модифікації Дора. Текстова частина фільму викладена англійською 
мовою для навчання англомовних студентів медичного університету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50612  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сендзюк Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект "Он-лайн платформа 
развития личности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений проект спрямований на створення потужної системи 
розвитку особистості і досягнення цілей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50613  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петровська Дарія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Іонні технології в сільському господарстві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі проведено аналіз систем іонізації і знезараження. Доведено 
ефективність використання іонізуючих систем при створенні 
мікроклімату у виробничих приміщеннях і для передпосівної 
стимуляції насіння. Висвітлені теоретичні засади процесу створення 
іонного вітру. Розроблено нову конструкцію обладнання для іонізації, 
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запропоновані способи знезараження повітря і передпосівної 
стимуляції насіння.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50614  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григораш Олена Леонідівна (Царица Полей)  
 

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 "Про маму мою" ("Радуйтесь", "Мама моя")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50615  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Влада Вадимівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Світанкова блакить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50616  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур'єв Сергій Омелянович, Сацик Сергій Петрович, Соловйов 
Олексій Станіславович, Чундак Степан Степанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний заклад "Український науково-практичний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства 
охорони здоров'я України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Протокольна 
схема надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод на догоспітальному етапі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір грунтується на оцінці стану, виявленні порушень життєво 
важливих функцій організму та їх відновленні, проведенні 
протишокових заходів із врахуванням орієнтованого об'єму 
крововтрати та подальшою евакуацією постраждалого автомобілем 
класу "С" до спеціалізованого лікувального закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50617  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцаренко Євгеній Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "The United Kingdom in Words"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник з лінгвокраїнознавства надає загальні відомості з географії 
та економіки Великої Британії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50618  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Марина Юрієвна, Несін Олександр Федорович, Борисенко 
Анатолій Васильович, Сідельнікова Лариса Олександрівна, Рахній 
Жанна 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 "Захворювання слизової оболонки порожнини рота: 
від теорії до практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50619  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Віталій Федорович, Риков Сергій Олександрович, 
Вітовська Оксана Петрівна, Варивончик Денис Віталійович  

 

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 "Наукове обгрунтування концепції національної 
стратегії боротьби із первинною глаукомою в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50620  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабоєдов Дмитро Геннадійович, Чиж Ігор Генрихович  
 

Повне ім’я або 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 функцій і анатомічної будови кришталика ока 
людини як просвітленої оптичної лінзи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50621  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазманян Галуст Рафаелович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до комедійного телефільму "Долбанный ангел-хранитель!" 
("Ангел-хранитель")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50622  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Віктор Іванович  
 

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 "Control system Nafta POS for petrol stations"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення "Фронт-офіс "НафтаПОС" для АЗС 
призначене для керування технологічноми процесами, 
автоматизованого управління, вимірювання та комерційного обліку 
та автозаправних станціях та нафтобазах. Область застосування - АЗС 
для відпускання світлих нафтопродуктів, дизельного палива, 
зрідженого вуглеводного газу, багатопаливні АЗС, АЗГС, АГНКС, 
нафтобази.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50623  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драгомерецький Олександр Веніамінович, Кришталь Віктор 
Олександрович, 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 Антонінської селищної ради, 
Васьківчицької, Великосалиської, Веселівської, Воскодавинської, 
Кременчуківської, Криворудської, Кузьминської, Кульчинівської, 
Лагодинецької, Ледянської, Терешківської, Чепелівської сільських 
рад Красилівського 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. Файли бази включають в 
себе системні і прикладні таблиці, посилки, індекси, процедури, 
функції, тригери та інші компоненти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50624  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якуб Копеч (Jakub Kopec), Давід Бвахудскі (Dawid Blachucki)  
 
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)  Опис проекту "Інструкція для франчайзі міжнародної мережі "BK 
Solutions система рекламування на пакетах для випічки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Опис містить інформацію про створення бізнес-моделі 
франчайзингової мережі по розміщенню реклами на пакетах для 
випічки і складається із декількох розділів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50625  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копилова Альбіна Леонідівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Как бы хотелось мне проснуться птицей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50626  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Екологія землекористування. Теоретико-методологічні 
основи формування та адміністрування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Третяк, А.М. Екологія землекористування: 
теоретико-методологічні основи формування та адміністрування: 
Монографія / А.М. Третяк. - Херсон: Грінь Д.С., 2012. - 440 с. - 
Бібліогр,: с, 380-394. 

 
Анотація   

Вперше в Україні досліджено сутність та поняття екології 
землекористування в умовах нових земельних відносин; розглянуто 
концептуальні засади еклогії землекористування в Україна на 
сучасному етапі його розвитку та законодавчо-нормативні проблеми 
екологічних відносинправ власності та прав користування землею.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50627  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Земельний капітал. Теоретико-методологічні основи 
формування та функціонування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-
методологічні основи формування та функціонування: Монографія - 
Львів, СПОЛОМ, 2011. - 520 с. 

 
Анотація   

Вперше в Україні досліджені сутність та поняття земельного капіталу, 
його місце в складі природного капіталу та національного багатства 
країни, висвітлено складові земельного капіталу, його значення в 
розбудові економічної теорії та економіки землекористування, роль 
суспільних інститутів діяльності людини в розвитку земельного 
капіталу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50628  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носкова Людмила Федорівна  
 
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 "Душевна розмова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50629  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носкова Людмила Федорівна  
 
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 "Мой Ковчег"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50630  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крутова Анна Олексіївна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

567 

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Вище неба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50631  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півень Микола Ігорович  
 

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 "Никакой Впостели. Правдивая история"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіносценарій є комедією, яка включає в себе елементи, що є пародією 
на відомі зарубіжні та російські фільми. Втім дана історія має свій 
власний оригінальний сюжет. Кіносценарій не створювався як 
картина, яка повинна тримати в напрузі або картина з неймовірним 
сюжетом. Це перш за все комедія, фільм переслідує одну лише мету - 
змусити людей сміятися.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50632  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півень Микола Ігорович  
 

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 "Кімната з видом на тротуар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кіносценарій "Кімната з видом на тротуар" не зважаючи на те, що 
видається місцями дещо похмурим - все ж однозначно ігровий 
кіносценарій. Щоправда не варто сприймати ці слова буквально. Так, 
сценарій безумовно містить сюжетну інтригу, драматичну розв'язку і 
у дечому сентиментальне завершення - обов'язкові атрибути 
комерціного розмовного кіно, та все ж таки "Кімнату..." слід 
сприймати насамперед радше як певне поетичне явище, адже за моєю 
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задумкою, ближче до середини фільму глядач має з більшою 
цікавістю стежити за почуттями головних героїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50633  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевський Олександр Едуардович  
 

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 анімаційного фільму "Оболонка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50634  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Микола Миколайович, Висоцька Галина Георгіївна  
 

Повне ім’я або повне 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 страхової компанії з 
використанням інтернет-технологій (СУІТ)" ("СУІТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації функцій страхової компанії 
на базі інтернет-з'єднання. Вона включає модулі по налаштуванню 
страхових продуктів, їх продаж, облік бланків суворої звітності, 
розрахунки з агентами та брокерами, перестрахування; врегулювання 
збитків і звітність; модуль інтеграції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50635  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхимчук Олександр Анатолійович (Юхим)  
 

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 пісенних текстів "Это любовь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50636  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Навчальний посібник "Історичний словник. Антична історія і 
міфологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник розкриває перед читачем захоплюючий світ античної історії 
та міфології. В його статтях описані звичаї та уклад грецького та 
римського суспільств, історичні події, розкрито сюжет міфів. У 
додатках вміщено короткі відомості про вчених-антикознавців, а 
також вислови, які вживаються у латинському написанні, прислів'я й 
приказки, крилаті вислови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50637  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чертов Костянтин Юрійович, Бажал Антон Максимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Знак" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Менеджер HSM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50638  
 

Дата реєстрації авторського права  08.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чертов Костянтин Юрійович, Бажал Антон Максимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Знак" 

 

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 "Управління даними бази даних"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50639  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовський Олег Вікторович  
 

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 "П.П.Вершигора. Люди з чистою совістю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга спогадів командира 1-ої Української партизанської дивізії, 
героя радянського Союзу П. Вершигори про народних месників. 
Споряджена передмовою, у якій містяться сучасні оцінки тих подій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50640  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломаковська Ганна Віталіївна, Рівкінд Фаїна Михайлівна, Ривкінд 
Йосиф Якович, Проценко Галина Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Сходинки до інформатики. 3 клас" для 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50641  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєв Кирило Дмитрович, Баранов Владислав Валерійович, 
Петренко Юрій Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RQR v.2.03"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50642  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дишлюк Ольга Миколаївна, Варченко Денис Олегович  
 

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 "Дискретне розподілення величин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для розподілення дискретних 
величин трьома розподілами на персональному комп'ютері під 
управлінням операційної системи Windows XP/Vista/7/8(x86/x64).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50643  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дишлюк Ольга Миколаївна, Ждан Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Побудова моделі процесу функціонування 
системи за принципом t"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для побудови моделі процесу 
функціонування системи за принципом t у персональному комп'ютері 
під управлінням операційної системи Windows XP/Vista/7/8(x86/) в 
інструментальному середовищі компілятора Java Intellij IDEA 2013. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50644  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняєв Сергій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Прекрасный Крым"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50645  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Помазанов Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мастер Энергии Ночи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50646  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тонконогов Михайло Анатолійович, Кринська-Тонконогова Тетяна 
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)  Короткий сценарій "Бизерта. Возвращение домой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50647  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тонконогов Михайло Анатолійович, Кринська-Тонконогова Тетяна 
Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Короткий сценарій "Охота за ветром вокруг земли"/"Мисливці за 
вітром навколо землі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50648  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білий Олег 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)  Скульптурна композиція "Фонтан усіх закоханих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50649  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савельєв Володимир Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Мультимедійний проект "Шість 
автопортретів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50650  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муха Андрій Миколайович, Письменний Євген Олександрович, 
Скогарєв Ігор Євгенович  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
сертифікаційних випробувань високовольтних апаратних ящиків для 
пасажирських вагонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Справжня методика встановлює загальні вимоги проведення 
випробувань високовольтних апаратних ящиків для пасажирських 
вагонів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50651  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В.Лазаряна 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
сертифікаційних випробувань двовиткових шайб"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика містить розроблені методи відповідності конструкції та 
стану двовиткових шайб для рейкового скріплення залізниць широкої 
колії Російської федерації існуючими технічними умовами, 
конструкторської документації та вимогам, що забезпечують безпеку 
руху поїздів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50652  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муха Андрій Миколайович, Письменний Євген Олександрович, 
Скогарєв Ігор Євгенович  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
сертифікаційних випробувань електрообладнання низьковольтного 
для рухомого складу залізниць"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана методика застосовується при випробуваннях знов розробленого, 
модернізованого та серійно виготовленого електрообладнання 
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низьковольтного для рухомого складу залізниць та визначає порядок 
проведення приймальних, сертифікаційних, періодичних і типових 
випробувань. Методика призначена для використання 
акредитованими в Системі сертифікації на Федеральному 
залізничному транспорті випробувальними центрами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50653  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Вячеслав 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)  Стаття "Велократия. Велосипед и его восприятие обществом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі дане визначення поняття "велократія". Велократія - це 
тенденція у сучасному суспільстві, коли маси людей, що віддають 
перевагу велосипеду як виду транспорту та заявляють про себе як про 
привілейовану частину суспільства та вимагають пріорітету у 
дорожньому русі та створення велосипедної інфраструктури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50654  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляпко Микола 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)  Методичні рекомендації "Устройства аппликационные Ляпко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторські методичні рекомендації обгрунтовують ефективність 
методів впливу на біологічно активні зони тіла людини за допомогою 
пристроїв аплікаційних Ляпка, винайдених лікарем-
рефлексотерапевтом вищої категорії Ляпко М.Г.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50655  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляпко Микола Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичні рекомендації "Lyapko applicators"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторські методичні рекомендації "Lyapko applicators" є перекладом 
на англійську мову авторських методичних рекомендацій Ляпка М.Г.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50656  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жилкін Ярослав Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проект "Колокол Памяти" - 
"Колокол Победы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект "Колокол Памяти" - "Колокол Победы" - це план робіт, 
заходів, направлених на виготовлення дзвону, відлитого з металу 
стріляних гільз часів Великої Вітчизняної війни, і установку його у 
вигляді пам'ятника в точці злиття меж України, Росії і Білорусі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50657  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелешко Дмитро Дмитрович, Іванов Юрій Сергійович, Ізонін Іван 
Вікторович, Клювак Андрій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизований аналізатор траєкторій 
рухомих об'єктів у відеопотоках"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмно-апаратна система призначена для аналізу траєкторій та 
супроводу рухомих об'єктів у відеорядах будь-якої природи, зокрема у 
відеопотоках з частотою 25 кадріву у секунду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50658  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Олександр Васильович, Подоляк Віталій 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 "Розрахунок вихідної сили та параметрів 
клинових затискних пристроїв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку параметрів клинових 
затискних пристроїв, які використовуються у різноманітних 
затискних механізмах верстатних та контрольно-вимірювальних 
пристосувань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50659  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олег Володимирович, Степанов Дмитро Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка механічних та оптичних параметрів 
діелектричних самоутримних оптичних кабелів на етапах 
проектування, будівництва та експлуатації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50660  
 

Дата реєстрації авторського права  09.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бараш Юрій Савелійович, Марценюк Лариса Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В.Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "(Методика)  
Удосконалення структури управління вантажними вагонами 
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компаній-операторів в умовах реформування залізничного 
транспорту України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика базується на використанні методів економіко-
математичного моделювання управління складними процесами, 
дозволяє визначити раціональну кількість вантажних вагонів різних 
форм властивості у відповідності до обсягів перевезень. Застосування 
даної методики дозволить суттєво покращити якісні показники 
використання рухомого складу.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50661  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Кредитно-модульний курс географії 
культури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику зібрано матеріали до шкільного курсу 
"Географія культури".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50662  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 
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 раннього дитинства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику розглянуто фізіологічні та нейронні механізми психічних 
станів, процесів і поведінки, які впливають на перші роки життя 
дитини, на становлення її творчих здібностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50663  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

579 

Повне ім’я або 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 дітей 4-5 років"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику розглянуті фізіологічні та нейронні механізми психічних 
процесів, станів і поведінки які впливають на 4-5-й роки життя 
дитини, на становлення її творчих здібностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50664  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чанцева Ніна Іванівна, Бойко Валентина Михайлівна, Карпюк 
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)  Посібник для тренування "Географія. Зовнішнє незалежне 
оцінювання. Тестові завдання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Бойко В.М., Карпюк Г.І., Чанцева Н.І. Географія. Зовнішнє 
незалежне оцінювання. Тестові завдання: Посібник для тренування. - 
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010. - 88 с. 

 

Анотація   

У посібнику містяться шість варіантів письмових тренувальних 
завдань, розроблених згідно з програмою зовнішнього незалежного 
тестування з географії. Для учнів, абітурієнтів, учителів та студентів 
вищих навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50665  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна, Якимаха Олеся 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)  Підручник з англійської мови для учнів 9 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Dive into English"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50666  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саган 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 "Югослов'яни у ХХ столітті: громадські та культурні 
зв'язки з Україною"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі опрацювання великої кількості документів українських і 
зарубіжних архівів, вітчизнянної та іноземної періодики, видань 
української діаспори, праць українських та зарубіжних учених.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50667  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боринець Надія Іванівна, Ходзицька Ірина Юліївна  
 

Повне ім’я або 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 "Трудове навчання. Готуємось до олімпіади. 5-
11 класи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник має на миті допомогти вчителям трудового 
навчання під час підготовки обдарованих дітей до олімпіад, на уроках 
та в позаурочний час. Він містить тестові завдання, які відповідають 
чиним програмам трудового навчання для 5-9 класів та технологій 
(10-11 класи), а також ті, які виходять за межі чинних програм для 
учнів 5-11 класів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50668  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боринець Надія Іванівна, Ходзицька Ірина Юліївна  
 

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 "Трудове навчання. Українська вишивка. 5-11 класи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник має на меті допомогти освоїти різні вишивальні шви на 
уроках під час вивчення варіативних модулів, передбачення 
програмою з трудового навчання для 5-9 кл. технологій для 10-11 кл.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50669  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрій Тетяна 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 "Соціологія. Схеми, таблиці, діаграми, 
графіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику наочно комплексно висвітлено зміст курсу 
"Соціологія" за кредитно-модульною системою навчання для 
студентів гуманітарних спеціальностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50670  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терентьєва Наталія 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 "Політехнічна освіта у вищих педагогічних навчальних 
закладах України: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії преставлено ґенезу політехнічної освіти, її компоненти, 
еволюцію політехнічної термінології; виокремлено наукові основи 
політехнічної підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних 
закладах.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50671  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веклич Юлія Іванівна, Котенко Ольга 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)  Начально-методичний посібник "Brush up your English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали навчально-методичного посібника покликані допомогти 
студентантам педагогічних ВНЗ стати ефективними користувачами 
англійської мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50672  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна, Якимаха Олеся Ігорівна  
 

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 з англійської мови для 8 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Dive into Еnglish"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник спрямований на практичне опанування учнями 
комунікативних умінь, розвитку творчих здібностей дітей, ефективну 
діяльність учнів на уроках англійської мови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50673  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

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 для батьків дошкільнят та соціальних педагогів "Початок 
життя - становлення творчості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кочерга О.В. Початок життя - становлення 
творчості. Посібник для батьків дошкільнят та соціальних педагогів. / 
Під загальною редакцією С.Чередниченко. - К.: Кобза, 2003. - 256 с. 
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Анотація   

У книзі розглядаються психологічні питання виникнення, 
становлення задатків людини, фактори, що впливають на їхню 
здатність, а також засоби профілактики негативного впливу на 
майбутні здібності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50674  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

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 шестирічних першокласників і адаптація 
до школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кочерга О.В. Психофізіологія шестирічних 
першокласників і адаптація до школи. - К.: Шк. світ, 2010.  128 с. - 
(Бібліотека "Шкільного світу"). 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто фізіологічні та нейронні механізми психічних 
процесів, станів і поведінки, що впливають на шестирічного 
першокласника, на становлення його творчих здібностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50675  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

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 2-го класу "Сходинки етичного 
зростання", 2 клас   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кравчук Л.В. Сходинки етичного зростання: 
Навчально-методичний посібник для 2-го класу / Лариса Кравчук. - 
К.: Шк. світ, 2012. - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу"). 

 

Анотація   

Сучасні діти вимагають до себе уваги й поваги, не визнають суворих 
обмежень і примусових заходів. Застарілі підходи у вихованні не 
дають бажаного результату. Програма курсу допоможе 
цілеспрямованому засвоєнню етичних норм молодшими школярами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50676  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

584 

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)  Навчальний посібник "Кольорове слово. Зведений комплект з 
розвитку зв'язного мовлення. 7 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глазова О.П. Кольорове слово. Зведений комплект з 
розвитку зв'язного мовлення. 7 клас. - Х.; Веста: Видавництво 
"Ранок", 2010. - 72 с. 

 

Анотація   

Зведений комплект з розвитку зв'язного мовлення включає повний 
обсяг необхідних семикласникам теоретичних відомостей з розвитку 
мовлення щодо будови опису природи та приміщення і роздуму про 
вчинки людей, а також систему вправ та завдань, спрямованих на 
формування й закріплення необхідних текстових умінь.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50677  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гольцов Андрій Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Геополітика та політична географія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику поєднано основні сучасні положення великою мірою 
споріднених міждисциплінарних дисциплін - геополітики та 
політичної географії. Обидві науки вивчають геопросторову 
політичну організацію людства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50678  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовська Світлана Володимирівна , Веклич Юлія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Theoretical English Course 
(Теоретичний курс англійської мови)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соколовська С.В. Theoretical English Course 
(Теоретичний курс англійської мови) : навч.-метод. посіб. для студ. 
напрямку "Початкова освіта" зі спеціаліз. "Англ. мова" / С.В. 
Соколовська, Ю.І. Веклич. - К. : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 
2012. - 364 с. 

 

Анотація   

Посібник призначений для інтегрованого вивчення теоретичних 
дисциплін англійської мови, сприяє поглибленню знань про мову на 
лексичному, граматичному і фонетичному рівнях, а також освоєнню 
сучасних підходів до лінгвістичного аналізу мовних одиниць.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50679  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 
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" набор для вишивання 
бісером, серія Ф, частина V"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50680  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Сиджу на гілочці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50681  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Слеза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50682  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринів Петро Ярославович, Курач Роман Олександрович, Лень 
Сергій Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Державний реєстр речових прав 
на нерухоме майно"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс програм призначений для забезпечення комплексу функцій 
з реєстрації, представлення та контролю даних Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50683  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцев Вадим Олександрович, Шейбут Денис Вікторович, 
Авксєнтьєв Максим Юрієвич  

 
Повне ім’я або 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 електродіалізні технології і 
операційні системи комплексної протинакипної та бактеріальної 
очистки води питного, технологічного і загального призначення і 
вибіркової переробки відходів у гібридні каталізатори"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50684  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ребрик Олена Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів " Смысл/ Сенс/ The Sence" ("Смысл")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір складається із трьох розповідей: "Анна", "Рассеянная", 
"Гостиница" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50685  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанченко Антон Сівич  
 

Повне ім’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 "Открываем ресторан. Правильное мышление" 
("Відкриваємо ресторан. Правильне мислення")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга про те , як правильно придумати концепцію ресторану. Як 
набрати та начити персонал, як правильно ним керувати, як 
уникнути зловживань на робочих місцях. А також, що робити, аби 
заклад працював плідно і довго.    
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50686  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Ваховська Любов Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для слухачів-іноземців підготовчого відділення 
"Основи інформатики та обчислювальної техніки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику подано теоретичний матеріал і лабораторні роботи, 
запропоновано перелік теоретичних питань для перевірки набутих 
знань, представлені завдання для самостійного виконання, наведено 
порядок виконання лабораторних робіт.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50687  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Володимир Іванович, Павлишин Микола Михайлович, 
Романьков Едуард Анатолійович, Дейніченко Дмитро 
Володимирович, Гусар Віталій Григорович  

 

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 "Оцінка та прогнозування об'ємів викидів 
парникових газів землями сільськогосподарського призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано організаційно-методологічні підходи оцінки і 
прогнозування об'ємів викидів парникових газів землями 
сільськогосподарського призначення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50688  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Владимир Ивбор (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 "ВОЛАНД И ЕГО СВИТА НА БЕРЕГАХ ДНЕПРА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ТВІР ВІДНОСИТЬСЯ ДО ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА 
НАПИСАНИЙ В ЖАНРІ ФАНТАСТИЧНО-ФІЛОСОФСЬКОГО 
РОМАНУ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50689  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поспєлов Анатолій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СБІ" 

 

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 "Протокол обміну "Мост" системи 
передавання тривожних сповіщень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

СПТС "Мост" призначена для використання в галузі охоронної і 
пожежної сигналізації, яка забезпечує протокол обміну міх 
ретранслятором "Мост64", приладами приймальними контрольними 
та системою передавання тривожних сповіщень СПТС "Мост". 
Програма забезпечує неможливість несанкціонованого підміну 
приладу під час охорони об'єкту приладами приймальними 
контрольними.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50690  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поспєлов Анатолій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СБІ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Протокол обміну "Глобус" системи 
передавання тривожних сповіщень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в галузі охоронної і пожежної 
сигналізації, яка забезпечує протокол обміну міх приладами 
приймальними контрольними та системою передавання тривожних 
сповіщень. Програма забезпечує неможливість несанкціонованого 
підміну приладу під час охорони об'єкту приладами приймальними 
контрольними.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50691  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Будагов Артур Алієвич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Громадська організація "Мотоклуб Ангели" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "MC Angels"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50692  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліскович Олена Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Формування ключових і предметних 
компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення фізики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкрито методику формування ключових і предметних 
компетентностей учнів основної школи в процесі вивчення 
електромагнітних явищ. Посібник містить проект навчального 
процесу, орієнтованого на формування компетентностей учнів, 
матеріали до уроків, завдання для визначення рівня сформованості 
компетентностей. Посібник розрахований на вчителів фізики, 
студентів педагогічних спеціальностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50693  
 

Дата реєстрації авторського права  13.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Валентина Дмитрівна, Ліскович Олена Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Магнітне поле та здоров'я людини 
(елективний курс із фізики для учнів 9-го класу)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить навчально-методичне забезпечення прграми 
елективного курсу з фізики для учнів 9-го класу "Магнітне поле та 
здоров'я людини".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50694  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чілачава Рауль Шалвович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поезії "Т.Г.Шевченко. Думи мої..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50695  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 

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 "Тарас Шевченко. Чигиринський Кобзар і 
Гайдамаки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50696  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 

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 "Тарас Шевченко. Більша книжка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50697  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальченко Сергій Анастасійович  
 

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 "Тарас Шевченко. Прижиттєві видання 
творів. 1841-1861"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даній книзі представлені факсимільні відтворення прижиттєвих 
видань творів Т.Г. Шевченка: "Гайдамаки" (1841), "Гамалія", (1844), 
"Тризна", (1844), "Катерина" (1860), "Наймичка", (1860), "Псалми 
Давидові" (1860), "Тарасова ніч", (1860), "Тополя", (1860), а також 
"Букварь Южнорусскій", виданий за життя Кобзаря найбільшим 
накладом (10000 прим.) і був розповсюджений в Україні по недільних 
школах.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50698  
 

Дата реєстрації авторського права  14.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білявський Веніамін Львович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Николай Амосов. Книга о счастье и несчастьях. Голоса 
времени. Собрание сочинений. Т - 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50699  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Померанець Віктор Наумович  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Магістерська програма по дисципліні "Основи 
наукових досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена навчальна програма з метою формування системи 
теоретичних знань і практичних знань і практичних навичок з основи 
наукових досліджень, як методологічної бази обгрунтування наукових 
досліджень в економічній діяльності.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50700  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Островська Ольга Анатоліївна  
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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 "Нове розуміння корпоративних фінансів: 
антикризовий аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50701  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притуляк Наталія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Факторні моделі оцінки фінансової рентабельності 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50702  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектні пропозиції "Троїцький 
Кафедральний Собор УПЦ КП по вул. 50 років СРСР в місті Харкові"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50703  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слєпцов Олег Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Передпроектна пропозиція "Будівництво 
культурно-спортивного комплексу Київського національного 
університету будівництва та архітектури на 6-9 тисяч глядачів по вул. 
Медова в Солом'янському районі міста Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ділянка будівництва площею 1,7563 га знаходиться у власності 
КНУБА. До загального складу комплексу ввійшли: 
багатофункціональний зал; підтрибунні приміщення; роздягальні та 
приміщення для спортсменів; прес-зона; VIP-зона; готельна на 92 
відвідувача; ресторан; паркінг та господарчі приміщення у підземній 
частині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50704  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович, Бездушна Юлія Сергіївна, Волошина 
Олена Вікторівна, Мельничук Борис Вікторович, Метелиця 
Володимир Михайлович, Фірер Даниїл Олександрович  

 

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)  Практичний посібник "Складання, затвердження та виконання 
кошторисів бюджетними установами. Облік доходів і видатків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50705  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович, Бездушна Юлія Сергіївна, Волошина 
Олена Вікторівна, Мельничук Борис Вікторович, Метелиця 
Володимир Михайлович, Панадій Олександр Петрович, Фірер Даниїл 
Олександрович  

 

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)  Практичний посібник "Нормативно-облікове забезпечення 
використання державного майна бюджетними установами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкрито питання юридичного статусу майна бюджетних 
установ та загальні положення обліку майна, яке належить їм на 
праві оперативного управління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50706  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жук Валерій Миколайович, Метелиця Володимир Михайлович, 
Фірер Даниїл Олександрович  

 

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)  Практичний посібник "Формування і подання бюджетної та 
фінансової звітності бюджетними установами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкрито нормативні, організаційні та методичні 
положення зі складання звітності бюджетними установами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50707  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виноградний Віктор Миколайович, Воєвуцький Ігор Валерійович, 
Бланар Олексій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пілотний випуск програми "80 днів навколо Європи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пілотний випуск програми "80 днів навколо Європи". Зйомки 
проводилися в Угорщині на автобані Чоп-Будапешт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50708  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Зубенко Катерина Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з пояснювальною запискою "Модульні виставкові 
стенди"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50709  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драга Марія Леонідівна, Гнатюк Лілія Романівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з пояснювальною запискою "Модульні меблі. Ліжко-
трансформер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50710  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безсмертний Андрій Валерійович, Якушев Олександр Юрійович, 
Міцкевіч Ніколай Сєргєєвіч (Мицкевич Николай Сергеевич)  

 

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)  Збірник ілюстрацій до гри "Аконит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50711  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дуднікова Марія Олегівна, Сідельникова Лариса Федорівна  
 

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)  Стаття "Обоснование выбора средств и методов ИГПР у пациентов, 
страдающих галитозом при различных клинических ситуациях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50712  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельнікова Лариса Федорівна, Дуднікова Марія Олегівна  
 

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)  Лекція "Обоснование выбора средств и методов отбеливания зубов 
при заболеваниях пародонта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50713  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоненко Марина Юріївна, Сідельникова Лариса Федорівна, 
Дуднікова Марія Олегівна  

 

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 "Новые возможности повышения эффективности 
гигиенических мероприятий в комплексной профилактике 
стоматологических заболеваний у лиц молодого возраста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50714  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельникова Лариса Федорівна, Антоненко Марина Юріївна, 
Дуднікова Марія Олегівна  
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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)  Стаття "Обоснование выбора методов оценки эффективности 
антигалитозной терапии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50715  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короп Маргарита Олександрівна, Юрчук Ірина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Цветной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник музичних творів містить десять композицій у жанрі поп-рок. 
Кожна композиція створює особистий настрій і може бути цікавою 
широкому колу слухачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50716  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталі-Я (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Під Покровом Пресвятої Діви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується збірка творів ліричного характеру (українською та 
російською мовами), у яких відображено внутрішній психологічний 
світ людини з її настроями та людськими почуттями: любов до 
близьких, рідного краю; віра в Бога, в добро, в справедливість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50717  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бачевський Денис Андрійович, Тітов Юрій Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Поисковый портал автомобильных объявлений"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50718  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фучко Артем Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теорія: Однозначна сума цифр числа" ("ОСЦЧ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теорія призначена для розвитку математичних наук.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50719  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрів Ольга Петрівна  
 

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)  Науково-методичний посібник "Психологія розумової працездатності 
молодших школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розкривається психологія розумової працездатності 
молодших школярів, особливості та динаміка перебігу якої задає 
напрями виявлення оптимальної тривалості, інтенсивності та 
емоційної напруженості розумової праці дитини на етапі її навчання у 
початковій школі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50720  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Олексій Віталійович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, Мельник 
Руслана 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 "Фізична географія України: Робочий зошит 
для практичних та семінарських занять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить практичні та семінарські заняття з курсу фізичної 
географії України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50721  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Королєвская Лана (псевдонім), Королєвский Володимир Михайлович 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, ілюстрація 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Летинарх" (російською та англійською мовами)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У притчі "Летинарх" йде розповідь про те, як люди  щукають своє 
щастя у чарівному лабіринті охоронця часу - Летинарха. Безсмертний 
Летинарх підтримує звичайну людину - хлопця Кристіана - у 
прагненні усвідомити своє призначення, минути всілякі спокуси і 
добитися здійснення його мрії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50722  
 

Дата реєстрації авторського права  15.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєленічев Ігор Федорович, Бухтіярова Ніна Вікторівна, Павлов 
Сергій Васильович  

 

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)  Практикум "Рабочая тетрадь по фармакологии и медицинской 
рецептуре для студентов медицинского факультета" Часть 1 и 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50723  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бруква Володимир Васильович, Нестеренко Тамара Миколаївна, 
Пятничук 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 видання "Сучасні матеріали і технології санітарно-технічних 
систем та устаткування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання складається з трьох розділів. Видання написано відповідно 
до навчальних програм з предметів професійного циклу для 
підготовки кваліфікованих робітників професії "слюсар-сантехнік".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50724  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Олег Васильович, Сандул Сергій Володимирович, Сівер 
Руслан 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 літератури "Технічні умови (проект) "ДОБАВКА 
АНТИДЕТОНАЦІЙНА УНІВЕРСАЛЬНА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ці технічні умови поширюються на добавку антидетонаційну 
універсальну "ДАУ", призначену для застосування в автомобільних 
бензинах з метою підвищення їх детонаційної стійкості та покращення 
експлуатаційних характеристик. Добавку одержують шляхом 
змішування органічних сполук різних класів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50725  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пипа Ірина Анатоліївна (Аріна)  
 

Повне ім’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 "Колдовство над Эльмидором"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантастичний твір, в якому розповідається про чарівний світ, до 
якого потрапить звичайний сучасний хлопець.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50726  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джанєлідзе Гоча (Janelidze Gocha)  
 

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 "Стандарт предпринимателя 
Бренди, изготовленный по старым грузинским рецептам "ЧАЧУНА 
ОСОБАЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис технічних умов, яким повинен відповідати алкогольний напій. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50727  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мисак Таїсія Олексіївна (Isilien)  
 

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 "Душевная песнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів про духовний стан автора, її бачення природи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50728  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухар Андрій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Осторожно, двери закрываются..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молодий хлопець прямує у своїх справах у метро. Він не чекає нічого 
незвичного і поводить себе, як завжди. Але життя приготувало йому 
випробування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50729  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошник Олександр Миколайович   
 

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 "Анкета затриманої особи (для здійснення 
захисту затриманої особи в рамках кримінального/адміністративного 
провадження)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50730  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Роман Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика "Хендмейд-орієнтована психокорекція", 
як засіб позбавлення релігійно-культової залежності особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана стаття містить інформацію стосовно деяких нових чинників 
посилення активності тоталітарних релігійних деструктивних культів 
на інформаційній стадії розвитку суспільства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50731  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелюкова Олена Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донбаські електронні 
комунікації" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "МЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50732  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукащук Дар'я Іванівна, Шагін Дмитро Вікторович, Семичастнов 
Кирило Євгенович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Единая медицинская карта-Учреждение. 
Автоматизированное рабочее место Регистратура. Версия 2.0" ("ЕМК-
У. Регистратура 2.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автоматизоване робоче місце працівника реєстратури медичного 
закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50733  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семичастнов Кирило Євгенович, Лабзун Дмитро Владиславович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Коммунальная собственность. 
Автоматизированное рабочее место Распорядитель. Версия 2.0" ("КС. 
АРМ Распорядитель 2.0")  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

605 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система, що забезпечує автоматизацію процесів збору, збереження та 
обробки інформації стосовно практично усіх аспектів діяльності 
підприємств та установ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50734  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семичастнов Кирило Євгенович, Лабзун Дмитро Владиславович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Коммунальная собственность. 
Автоматизированное рабочее место Субъект. Версия 2.0" ("КС. АРМ 
Субъект. 2.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система, що забезпечує автоматизацію процесів обліку, звітності, які 
існують в діяльності підприємств та установ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50735  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Ганна Юріївна, Шагін Дмитро Вікторович, Лукащук Дар'я 
Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Единая медицинская карта - Учреждение. 
Автоматизированное рабочее место Статистический отдел. Версия 
1.0" ("ЕМК-У. Статистический отдел 1.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система, що забезпечує автоматизацію процесів роботи статистичного 
відділу медичного закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50736  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Ганна Юріївна, Шагін Дмитро Вікторович, Лукащук Дар'я 
Іванівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Единая медицинская карта - Поликлиника. 
Автоматизированное рабочее место Лаборатория. Версия 1.0" ("ЕМК-
П. Лаборатория 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизоване робоче місце співробітника лабораторії медичного 
закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50737  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Ганна Юріївна, Шагін Дмитро Вікторович, Лукащук Дар'я 
Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Единая медицинская карта - Поликлиника. 
Автоматизированное рабочее место Картотека. Версия 2.0" ("ЕМК-П. 
Картотека 2.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизоване робоче місце співробітника картотеки медичного 
закладу та призначене для обліку карток пацієнтів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50738  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Ганна Юріївна, Шагін Дмитро Вікторович, Лукащук Дар'я 
Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Единая медицинская карта - Поликлиника. 
Автоматизированное рабочее место центральной врачебной 
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контрольной комиссии/комиссии по множественно лекарственно-
устойчивым формам туберкулеза. Версия 1.0" ("ЕМК-П. ЦВКК/МЛУ 
1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизоване робоче місце співробітника лабораторії медичного 
закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50739  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семичастнов Кирило Євгенович, Лабзун Дмитро Владиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Коммунальная собственность. 
Автоматизированное рабочее место Штатное расписание. Версия 2.0" 
("КС. АРМ Штатное расписание 2.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система, що забезпечує автоматизацію процесів ведення тарифікації 
та штатного розпису підприємств.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50740  
 

Дата реєстрації авторського права  16.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривобок Віталій Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Практична методологія надання юридичних послуг 
за системою "ПОЛІС ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50741  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Смотрич (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 "Весна в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50742  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курильців Роман Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий план докторської дисертації на тему "Інтегроване 
управління землекористуванням в контексті сталого розвитку: теорія, 
методологія, практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50743  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпус Оксана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Башта Беати" ("Башта 
Беати")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Місто Дубно відоме з давніх часів і славиться своїм старовинним 
замком. Як і кожен замок, Дубенський має свої легенди.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір  50744  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Максим Олегович, Сорокін Сергій Борисович, Радванський 
Сергій Леонідович, Федчик Микола Мартинович, Данільчев Едуард 
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Анатолійович, Костюк Вадим Миколайович, Михайленко Володимир 
Миколайович, Куравський Сергій Миколайович, Султанова 
Анастасія Олександрівна, Мартишевський Дмитро Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розширення пакету Microsoft Office для 
роботи з електронними документами" ("Арт-Офіс")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмна надбудова до пакетів Microsoft Office 2007, Microsoft Office 
2010.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50745  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахно Тарас Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Ризикуваті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50746  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50747  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубницький Валерій Юрійович, Кобилін Анатолій Михайлович, 
Кобилін Олег 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 "Програмна система для розрахунку 
індикаторів економічної безпеки підприємства з використанням 
інтервальної арифметики та засобів мобільного зв'язку - "НІМ-2" 
("НІМ-2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50748  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Євген Михайлович, Андрійчук Олександр Валентинович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичні рекомендації "Проектування та виготовлення безнапірних 
труб із сталефібробетону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В рекомендаціях приведені характеристики матеріалів, що 
викоритсовуються для виготовлення сталефібробетону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50749  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 
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 № 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Каталог є наглядним посібником товарів що демонструються, який 
дає загальне уявлення про ці товари, дає змогу уявити зовнішній 
вигляд та призначення виробів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50750  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лілевман Ігор Йосипович, Митрофанов Олександр Петрович, 
Мігальов Андрій Олександрович, Лілевман Олександр Йосипович, 
Терещук Зоя Михайлівна, Пасхал Юрій Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення ваги та навантаження на 
керовані колеса випробуваних сільськогосподарських машин за 
допомогою гідравлічних ваговимірювальних приладів конструкції 
Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50751  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чаплінський Ростислав Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Гемодинамічні детермінанти оптимізації пролонгованої 
терапії в умовах формування "післяінфарктного серця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії докладно розглянуті зміни коронарного резерву та стану 
геодинаміки у хворих з різними варіантами перебігу ішемічної 
хвороби серця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50752  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудима Наталія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Семантика та стилістичні функції запозичень у мові 
української постмодерністської прози"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії обгрунтовано лінгвальний статус запозиченої лексики в 
мові української постмодерністської прози.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50753  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровець Іван Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Моноргафія "Словацька держава 1939-1945 рр.: історична генеза та 
особливості розвитку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії вперше здійснено комплексне дослідження історичних 
передумов утвороення та особливостей функціонування Словацької 
держави 1939-1945 рр. Розкрито взаємовідносини влади і суспільства 
та обставини ліквідації Словацької держави.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50754  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Підготовка вчителів фізичної культури до реалізації 
здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії втілено теоретичне обгрунтування та експерементальна 
перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх 
учителів фізичної культури до реалізації зберігаючих здоров'я 
технологій у професійній діяльності. Для науковців, викладачів 
фізичної культури, студентів, а також усіх, хто цікавиться 
проблемами збереження здоров’я підростаючого покоління.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50755  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віннічук Ольга Василівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Політичні ризики в умовах демократичної 
трансформації суспільства: теоретитко-праксеологічний аналіз"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню політичних ризиків в умовах 
трансформації суспільства. Проаналізовано еволюцію наукових 
уявлень про ризики в просторово-часовому проміжку. Розкрито різні 
підходи до класифікації загалом, і в тому числі політичних. Визначено 
особливості політичних ризиків притаманних українському 
суспільству та країнам ЦСЄ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50756  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсу Наталія Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Нариси з історії образотворчого і 
декаративно-прикладного мистецтва Хмельниччини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для забезпечення процесу викладання 
спецкурсу "Мистецтво Хмельниччини" у студентів освітньо-
кваліфікаційних рівнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50757  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрієв Євген Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір під назвою "На мели"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50758  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Ляшенко Олександр Іванович, 
Мендерецький Вадим Владиславович, Ніколаєв Олексій 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)  Підручник "Методика і техніка навчального фізичного експерименту 
в старшій школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга репрезентує опробовану в навчальних закладах України 
інноваційну методичну модель формування професійних якостей 
майбутнього учителя фізики на основі врахування бінарних цільових 
орієнтацій та тенденцій розвитку освітнього середовища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50759  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Дмитро Вікторович, Назаренко Віктор 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 "Две судьбы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лірична музична розповідь про життя двох закоханих людей, які не 
можуть жити один без одного.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50760  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

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 "Ещё не осень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50761  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксения Заставская (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 "Белая правда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50762  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомін Ігор Богданович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетична збірка "Воды времени - воды жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50763  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Наталія Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення логотипу "ECOZNAK"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50764  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр’єва Людмила 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)  Посібник "Шизофренія. Клиническое руководство для врачей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику освітлені сучасні уявлення про шизофренію, що 
базуються на методології доказової медицини й наукової літератури 
кінця ХХ - початку ХХI століття. Описана еволюція уявлень про 
шизофренію, проаналізовані сучасні теорії й концепції її етіології й 
пагогенезу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50765  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єва Людмила Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Клиническая суицидология"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50766  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єва Людмила 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 "Кризисные состояния"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юр'єва Л.М. Кризові стани:Монографія. - 
Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. - 164 с. - Рос. мов. 
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Анотація   

Монографія присвячена надзвичайно важливим і актуальним 
питанням сучасної психіатрії: клініці, діагностиці, терапії та 
профілактиці кризових станів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50767  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єва Людмила 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 "Профессиональное выгорание у медицинских 
работников. Формирование, профилактика и коррекция"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юр'єва Л.М. Професійне вигоряння у медичних 
працівників: Формування, профілактика і корекція. - К.: Сфера, 2004. 
- 272 с. - Рос. мовою. 

 

Анотація   

Монографія присвячена проблемі формування, профілактики і 
корекції професійного вигорання у медичних працівників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50768  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єва Людмила 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 "История. Культура. Психические и поведенческие 
расстройства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Юр'єва Л.М. Історія. Культура. Психічні розлади та 
розлади поведінки. - К.: Сфера, 2002. - 314 с. - Рос. мовою. 

 

Анотація   

Монографія присвячена актуальній проблемі соціальної психіатрії та 
психології - динаміці психічних розладів й розладів поведінки в 
умовах стрімкої зміни історичних і соціокультурних процесів, що 
притаманні сучасному суспільству.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50769  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юр'єва Людмила Миколаївна, Больбот Тетяна Юріївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Компьютерная зависимость: формирование, 
диагностика, коррекция и профилактика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот Компьютерная 
зависимость: формирование, диагностика, коррекция и 
профилактика: Монография. - Днепропетровск: Пороги, 2006. - 196 с. 

 

Анотація   

Монографія є першим монографічним дослідженням в Україні, 
присвяченим комп'ютерній залежності. У книзі описана динаміка 
формування комп'ютерної аддикції й специфічні для кожного етапу її 
розвитку психологічні й клінічні особливості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50770  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Дмитро Вікторович, Назаренко Віктор 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 "Сердце в любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня розповідає нам про кохання, яке підіймає людину над 
буденністю. Закохане сердце наповнене радістю і жагою до життя, 
почуття любові дає надію на щасливе життя, на те, що в ньому не буде 
місця для суму та печалі, а будуть лише посмішки та радісні зустрічі.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50771  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманчук Петро Сергійович, Ляшенко Олександр Іванович, 
Мендерецький Вадим Владиславович, Ніколаєв Олексій 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)  Підручник "Методика і техніка навчального фізичного експерименту 
в основній школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Книга репрезентує практично реалізовану у навчальних закладах 
України інноваційну модель методичної системи експерементальної 
підготовки майбутніх учителів фізики в процесі навчання студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50772  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Володимир Ілліч, Братченко Олександр Васильович, Громов 
Володимир Ігорович  

 

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)  Науковий твір "Новий спосіб вибору коефіцієнтів зміщення шестірні 
і колеса циліндричної прямозубої евольвентної зубчатої передачі 
зовнішнього зачеплення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50773  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яськов Георгій Миколайович, Чугай Андрій 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 "Packing of balls into a composite domain"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У програмі реалізований алгоритм упаковки великої кількості рівних 
куль у циліндричній області складної геометричної форми, який 
ґрунтується на методах оптимізації за групами змінних та множників 
Лагранжа. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50774  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горват Михайло Золтанович (MICHAEL HORWATH)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

620 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новелла "РАБ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50775  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Сергій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Прогностика: п'ятимовний тлумачний 
термінологічний словник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У словнику, зберігаючи загальнонаукову структуру понятійного 
апарату прогностики, наведені терміни та їх тлумачення українською, 
російською, німецькою, англійською, французькою мовами. 
Систематизовано терміни прогностики, первинної інформації про 
об'єкт прогнозування, фактографічних, експертних методів 
верифікації.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50776  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Сергій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Десятирічний регіональний моніторинг якості медичної 
допомоги в закладах загальної практики-сімейної медицини: ресурсне 
забезпечення, доступність, обсяги, адекватність профілактичних та 
лікувано-діагностичних технологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50777  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкляр Сергій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Трасологічна експертиза і давність утворення плям 
крові на паперових та тканинних предметах-носіях: 
експериментальне судово-медичне дослідження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50778  
 

Дата реєстрації авторського права  19.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Володимир Володимирович, Митрофанов Олександр 
Петрович, Мігальов Андрій Олександрович, Кучеренко Володимир 
Григорович, Мележик Віктор Андрійович, Ярмош Ірина Анатоліївна, 
Пасхал Юрій Васильович, Лілевман Ельвіра Хуснізаманівна, 
Макаренко Ігор Леонідович, Міснік Юрій Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Використання технології внесення добрив з 
поливною водою (фертигації) як однієї з шляхів інтенсифікації 
зрошувального землеробства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50779  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Віра Вадимівна, 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 "Освідчення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50780  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одинченко Лариса Костянтинівна, Липа Володимир Олександрович  
 

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)  Підручник з географії "Природа рідного краю" для 6 класу 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50781  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климук Любов Володимирівна, Терещук Борис Миколайович  
 

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 "Трудове навчання" для 5 класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної 
корекції (для дітей із ЗПР)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50782  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Олена Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська жестова мова" для підготовчого, 1 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей 
глухих та зі зниженим слухом"    
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50783  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерсіянова Галина Миколаївна, Альонкіна Ніна Павлівна  
 
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)  Підручник з трудового навчання "Швейна справа" для 6 класу 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50784  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробот Олена Анатоліївна, Зборовська Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Дидиктичний матеріал з української жестової 
мови" для підготовчого, 1 класу спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів для дітей глухих та зі зниженим слухом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вміщено інноваційний дидактичний матеріал.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50785  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерсіянова Галина Миколаївна, Альонкіна Ніна Павлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Навчальний посібник з трудового навчання швейній справі для 6 
класу" для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 
розумово відсталих дітей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50786  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Навчальний посібник з математики для 4 класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей (частина 2)" 
("Навчальний посібник з математики для 4 класу (частина 2)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник передбачає особистісно зорієнтоване навчання математики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50787  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна 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 з математики для підготовчого класу 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей 
(частина2)" ("Навчальний посібник з математики для підготовчого 
класу (частина 2)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник передбачає підготовку руки дитини до письма, накопичення 
словникового запасу при переході від жестової мови до слова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50788  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Навчальний посібник з математики для підготовчого класу 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей 
(частина 1)" ("Навчальний посібник з математики для підготовчого 
класу (частина 1)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник передбачає підготовку руки глухої дитини до письма.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50789  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 

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 з математики для 1 класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей (частина 2)" 
("Навчальний посібник з математики для 1 класу (частина 2)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50790  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 

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 з математики для 1 класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей (частина 1)" 
("Навчальний посібник з математики для 1 класу (частина 1)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50791  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович  
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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)  "Математика" для 4 класу підручник для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів лдя глухих дітей" ("Підручник 
"Математика, 4 клас")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50792  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович  
 

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 з математики для 4 класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей (частина 1)" 
("Навчальний посібник з математики для 4 класу (частина 1)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50793  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 

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 з математики для 5 класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей" 
("Навчальний посібник з математики для 5 класу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50794  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацько Наталія Денисівна, Ситник Денис Валерійович, Гривко 
Антоніна Вікторівна  

 
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 з математики для 6 класу спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей" 
("Навчальний посібник з математики для 6 класу")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50795  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третяк Антон Миколайович, Другак Валентина 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)  Навчальний посібник "Стандартизація та нормування у сфері 
екології землекористування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на 
основі досліджень авторів викладені теоретико-методологічні та 
методичні основи стандартизація та нормування у сфері  екології 
землекористування, організація робіт із стандартизації та нормування 
і вимоги до змісту нормативних документів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір  50796  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лізунова Ліна 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 "Таблиця множення на магнітах (магнітне поле + 
набір карток)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення магнітного поля та розміщеного на ньому  комплекту 
магнітних карток, призначених для вивчення таблиці множення. 
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Комплект карток включає 50 карток з цифрами та одну велику 
картку з полем для цифрової картки і нанесеними символами та 
цифрами від 1 до 10. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50797  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хазін Михайло Семенович  
 

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 "Двенадцать без пяти..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова, шоста книга віршів поета розширює горизонти бачення поетом 
світу - кохання, культура, історія.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50798  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хазін Михайло Семенович  
 

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 "Диалог эпох"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нова книга віршів поета розширює горизонти бачення поетом світу - 
кохання, культура, історія.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50799  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хазін Михайло Семенович  
 

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 "И открывается пятая скрижаль..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50800  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волохов Віктор Миколайович, Руденко Георгій Володимирович, 
Іванов Максим Євгенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "МККУ "Мережі" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система паспортизації матеріально-технічної бази "Паспортизація 
МТБ-WEB"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації обліку матеріально-технічної 
бази державного органу чи іншого підприємства або установи. 
Основні функції системи: первинне накопичення інформації про 
об'єкти власності, облік забезпечення об'єктів теплом, водою та 
електроенергією, підготовка та друк оперативної інформації про 
об'єкти власності, підготовка та друк аналітичних звітів тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50801  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скібіцький Вадим Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Ефективність лазерного опромінення пульпи зуба в 
комплексній профілактиці ускладнень після глибокого 
препарування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50802  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скібіцький Вадим Станіславович  
 
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 "Ефективність різних методів захисту пульпи фронтальних 
зубів при глибокому препаруванні їх під суцільнолиті незнімні 
конструкції протезів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50803  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скібіцький Вадим Станіславович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Прогнозування стану пульпи зубів на етапах прогнозування 
незнімними суцільнолитими комбінованими конструкціями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50804  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Фармакологическое сопровождение операции дентальной 
имплантации при генерализованном пародонтите"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50805  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Застосування засобів індивідуальної гігієни порожнини рота 
на основі наносорбентів при проведенні дентальної імплантації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50806  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельников Павло Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Дентальная имплантация и костная пластика в решении 
эстетических проблем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50807  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельникова Лариса Федорівна, Скібіцький Вадим Станіславович, 
Скібіцька Олена Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Локальна сорбція в комплексному лікуванні ерозивно-
виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота травматичної 
етіології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50808  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельникова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена 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)  Стаття "Клиническая эффективность зубной пасты сорбционного 
действия в комплексной гигиене полости рта у пациентов 
пародонтологического профиля"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50809  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельникова Лариса Федорівна, Скібіцька Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Обоснование и перспективы применения методов 
сорбционной терапии в комплексной профилактике 
стоматологических заболеваний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50810  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скібіцька Олена Олександрівна, Краснопольська Валентина 
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)  Стаття "Вплив сорбційної терапії на процеси регенерації слизової 
оболонки порожнини рота на етапах лікування виразково-
некротичного стоматиту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50811  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Застосування ополіскувача на основі сорбенту Ентеросгель у 
комплексній терапії ерозивно-виразкових захворювань слизової 
оболонки порожнини рота"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50812  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скібіцький Вадим Станіславович  
 

Повне ім’я або 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 "Ефективність різних методів захисту пульпи бокових зубів 
при їх глибокому припаруванні  під незнімні ортопедичні 
конструкції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50813  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Валентина Павлівна, Піщиков Валерій Анатолійович, 
Дегтярьова Лариса Вікторівна, Сегеда Тетяна Прокопівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна наукова установа "Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини" Державного управління 
справами" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "ВІДКРИТТЯ: СУТНІСТЬ 
РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В 
ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше в практиці світових наукових досліджень встановлено, що 
іонізуюча радіація в малих дозах низької  інтенсивності чинить на 
людський організм системний вплив, сутність якого у спотворенні 
типового перебігу (патоморфозі) захворювань через трансформацію 
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загальнопатологічних процесів в органах і тканинах, що можна 
діагностувати морфологічними методами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50814  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошков Ігор Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "ТЕХНОЛОГИЯ 
РАЗВИТИЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50815  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

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 "ВОВКИ СВОБОДИ!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50816  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

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 "ЦВІТ СС "ГАЛИЧИНИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50817  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

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 "ЧОРНИЙ ВОРОН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50818  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

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 "ЗА УКРАЇНУ! І ЗА ДНІПРО!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50819  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безік Сергій Іванович, Мехед Андрій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ты меня не слышишь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про втрачене кохання, спогади та внутрішні переживання.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50820  
 

Дата реєстрації авторського права  20.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криворучко Оксана Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Розробка методичного підходу 
щодо оцінки привабливості підприємства як роботодавця на 
зовнішньому ринку праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методичний підхід щодо оцінки показників  
привабливості підприємства як роботодавця. Для оцінки зовнішньої 
привабливості роботодавця доцільним вважається застосування 
багатокритеріального вибору альтернатив  на основі не чіткого 
висновку, який дозволяє врахувати очікування, що висуває 
потенційний персонал до роботодавця.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50821  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманов Олександр Євгенович, Мерзлікін Вадим Володимирович, 
Федоров Дмитро Олександрович, Антюфєєв Володимир 
Олександрович, Матюх Надія Леонідівна  

 

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 "Ареалік-Таксі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для надання сервісу виклику таксі для 
пасажирів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50822  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уліс Наталія Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Нейроортопедія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія пропонує проблемно-орієнтований підхід до 
неврологічних аспектів у хворих з патологією опорно-рухового 
апарату. Виділено ключові показники дегенеративно-дистрофічних 
уражень хребта з їх ускладненнями та патогенезом. У розвитку 
хвороби конкретизовано значення вегетативної нервової системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50823  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковбич Оксана Павлівна  
 
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, 
ілюстрація, фотографічний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект навчальних матеріалів до курсу "LEGO конструювання 
для дошкільнят" ("ЛЕГО конструювання для дошкільнят")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Застосування навчальних матеріалів у роботі дитячих студій та 
закладів сприяє розвитку творчого мислення, уяви, конструювання, 
командної роботи, критичного мислення, спілкування, дослідження. 
Використання при навчанні таких популярних тем, як люди, сім'я, 
тварини, транспорт сприяє самовираженню дітей і отриманню ними 
знань про оточуючий світ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50824  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр 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)  Монографія "Непредсказанные открытия в радиоэлектронике 
математике, физике, экономике, информатике"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50825  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка статей "Непредсказанные открытия: бескризисная 
экономика; человеческий сверхинтеллект; параллельные вселенные, 
путешествия по времени"/ "Unpredictable discoveries: crisis-free 
economy; human super-intelligence; parallel Universes, time travels"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50826  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмельова Тетяна Федорівна, Якуніна Ірина Леонідівна, Якунін 
Роман 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 "TestExtraordinaryIncident"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для перевірки знань суб'єктом особливих 
випадків у польоті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50827  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавриненко Юрій Володимирович, Лупандін Михайло Вікторович, 
Безкровна Ірина Анатоліївна, Юр'єва Ірина Михайлівна  

 
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 "Аналіз та контроль інтенсивності польотів 
(Програма "Інтенсивність")"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма забезпечує контроль та аналіз планової та фактичної 
інтенсивності польотів по елементах повітряного простору.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50828  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осауленко Олена Оттівна (Востокова-Осауленко)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Японские трехстишия хайку и каллиграфия "Цветы 
глицинии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Переклад віршів хайку японських поетів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50829  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садовська Ірина Борисівна, Голян Василь Анатолійович, Бабіч Ірина 
Іллівна, Тлучкевич Наталія Володимирівна, Жураковська 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)  Монографія "Організація управлінського обліку і контролю 
вирощування зернових культур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти організації 
обліку і контролю вирощування зернових культур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50830  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Болтенко Володимир Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних творів "SPEKTRUM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрації представляють собою варіанти виконання графічного 
елементу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50831  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорюк Олексій Володимирович, Попель Сергій Любомирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір із таблицею "Методика оцінки рівня рекреаційної 
активності викладачів 55-65 років"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50832  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Два тополя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50833  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидченко Володимир Іванович  
 
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 "Взгляд на жизнь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50834  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивовар Анастасія Миколаївна  
 
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 "Дитячі мрії - дорослі досягнення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В творі йдеться про вплив дитячих мрій на їхнє майбутнє. Саме в 
дитинстві народжуються мрії, що потім матимуть своє місце через 
певну кількість років.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50835  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис художнього фільму "Батяри"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50836  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
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 "Обійму тебе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50837  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

642 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "О, Боже, дай мне силы!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50838  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Принь Андрій Віталійович  
 

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)  Літературний твір з ілюстраціями "Сервіс  "КУПИ МНЕ..:)" ("КУПИ 
МНЕ..:)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Суть сервісу: Клієнт формує замовлення менеджеру сервісу по 
телефону або через сайт на необхідний йому товар, вказує при цьому 
супермаркет де треба купити зформоване замовлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50839  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардась Артем Володимирович, Казимиренко Олексій 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Ділова гра "DEVELOPER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є засобом і методом підготовки та адаптації до діяльності на 
ринку нерухомості в умовах обмежених ресурсів, шляхом 
моделювання цієї діяльності і створення проблемних ситуацій, 
зокрема, при укладенні угод купівлі/продажу, будівництві об'єктів 
туристичної інфраструктури, визначенні економічних результатів 
тощо.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50840  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Проект "Борьба за здоровье детей всего мира"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50841  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Никитюк Світлана Олексіївна  
 
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 "Ріст і розвиток 
людини"/"Development and Health Across Human Life Span"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання анатомо-фізіологічних особливостей 
дитячого організму, принципи природнього та штучного 
вигодовування дітей різного віку, вплив факторів зовнішнього 
середовища та роль сім'ї в гармонійному розвитку дитини. 
Розглядаються основні концептуальні моделі постановки 
сестринського діагнозу та стандарти медсестринського догляду за 
дітьми з різною соматичною патологією.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50842  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Климук Наталія 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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне середовище визначення 
параметрів медичного страхового полісу відповідно до етіології 
захворювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є веб-інтегрованим програмним середовищем для задач 
медичного страхування, яке дозволяє проводити розрахунки для 
страхових функцій та вартості медичних послуг відповідно до етіології 
захворювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50843  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічник Марія Валеріївна (Пасечник Мария Валерьевна)  
 
Повне ім’я або 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 "Текстильные материалы с полимерным покрытием: 
разработка композиционных составов и технологии нанесения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В монографії представлена специфіка формування полімерного 
покриття на поверхні текстильних матеріалів різного сировинного 
складу на основі безформальдегідних композицій з водних дисперсій 
полімерів, що дозволяє підвищити екологічну безпеку процесу 
опородження та готової  продукції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50844  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
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 наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "ПОЛТАВЩИНА В ПЕРШИЙ РІК УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ. Доба Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918 
рр.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В монографії висвітлюються драматичні події, що відбулися на 
теренах Полтавської губернії за доби української революції 1917-1921 
рр.: період центральної Ради, Української держави гетьмана 
П.Скоропадського, Директорії УНР та більшовицького режиму. 
Розглядаються також питання національного відродження краю та 
повстанського руху.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50845  
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Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степашко Володимир Семенович, Костенко Юрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 
та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти 
і науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Алгоритм МГУА  для дворівневого 
моделювання багатовимірних циклічних процесів під дією зовнішніх 
впливів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для побудови моделей природних та 
економічних прцесів, що мають характерний циклічний тендр  з 
незмінною довжиною цикла. Моделюються взаємопов'язані  циклічні 
процеси, на які діють зовнішні незалежні впливи. Програма дає 
можливість моделювати як одномірні, так і багато вимірні процеси з 
побудовою однорівневих і дворівневих моделей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50846  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошин Сергій Павлович, Ляхов Олександр Логвинович, Бородіна 
Олена 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 "Автоматизована нейромережева модель 
формули збалансованого харчування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує автоматичну класифікацію нутріціологічного 
стану організму на основі біохімічного аналізу, фізіологічних даних і 
передісторії, а так само визначення кількісного дифіциту вітамінів і 
мікроелементів для його оптимальної корекції щодо 
середньостатистичних норм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50847  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Державне підприємство "Проектно-конструкторське технологічне 
бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті 
України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмних засобів 
Автоматизованого робочого місця для ведення даних про контрольні 
точки ССН" ("АРМ "РКД")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для організації процесу ведення актуальної 
інформації про контрольні точки залізничної мережі які 
використовуються в системах супутникової навігації. Програмні 
засоби реалізовано у складі та на технологічних програмних засадах  
єдиної централізованої автоматизованої системи керування 
вантажними перевезеннями  на залізничному транспорті України та 
повністю адаптовані для взаємодії з її іншими компонентами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50848  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис проекту "Концепція навчального закладу ЮНІО - приватна 
школа (співдружність гідних інновацій та традицій) UNIO - private 
school (Union noble Innovation Origin)" ("UNIO")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Концепція розкриває питання основних засад діяльності 
інноваційного загальноосвітнього навчального закладу наскрізного 
навчання, філософія якого відповідає цінностям відкритого 
суспільства, забезпечує реальні умови для всебічного розвитку учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50849  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Вибрані твори - поезія та проза - 2"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50850  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ретін Микола Павлович (Ратов, Dejan)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Фейерверк желаний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50851  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попова Наталія Григорівна  
 

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 і схем для вишивання ікон "Православні ікони"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50852  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Юрій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хоровий твір "Ты и Вы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50853  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Хоровий твір із супроводом "Зима"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50854  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Хоровий твір без супроводу "Зима (a cappella)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50855  
 

Дата реєстрації авторського права  21.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баран Ірина Іванівна, Кулиняк Данило Іванович, Михайлищук 
Василь Степанович, Яворська Любов Дмитрівна, Чубач Ганна 
Таісіївна, Гуменюк Зоряна Іванівна (Юдін)  

 
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 "Карпатський край"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50856  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Может твой я герой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50857  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмегельський Юрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Королева"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50858  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Геннадій Валентинович, Галушко Дмитро Олександрович, 
Цьось Анатолій 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 "ОФМЗЛ" ("Shape")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50859  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Блінова Ганна Йосипівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

650 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Від А до Я. Дидактичний матеріал з 
формування правильної звуковимови" для підготовчого, 1 класу 
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово 
відсталих дітей   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вміщено практичний матеріал для формування в дітей правильної 
звуковимови, методичні поради для логопедів із зазначенням 
послідовності здійснення корекційної роботи.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50860  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагаєвич Віталій Михайлович, Волощук Василь Михайлович, 
Підтереба Олексій Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної 
Академії Аграрних Наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчально-виробнича програма розрахунку 
помісячного руху поголів'я при туровій системі опоросів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє оперативно проводити розрахунок 
помісячного руху різновікового поголів'я при змінних технологічних 
параметрах виробництва свинини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50861  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Замикула Володимир Васильович, Підтереба Олексій Іванович, 
Смислов Сергій Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної 
Академії Аграрних Наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прогнозування економічної ефективності 
виробництва свинарської продукції на трипородній основі у структурі 
триступінчастої селекційної піраміди"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє оперативно проводити розрахунок 
економічних параметрів та структуру триступінчастої селекційної 
піраміди призначеної для отримання трипородних гібридів при 
заданій загальній кількості свиней товарної відгодівлі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50862  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костик Андрій Васильович, Воронін Валерій 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 "ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС 
АВТОМАТИЗОВАНА МАСОВА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНКА 
НЕРУХОМОСТІ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для проведення автоматизованої масової та 
індивідуальної оцінки щодо визначення оціночної вартості об'єктів 
нерухомості з метою оподаткування, нарахування і сплати інших 
обов'язкових платежів, які справляються відповідно до 
законодавства. Програма підвищує якість оціночних послуг шляхом 
забезпечення автоматизованого документообігу, автоматизованої 
оцінки та автоматизованої обробки даних під час підготовки звіту про 
оцінку суб'єктом оціночної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50863  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельникова Лариса Федорівна, Коленко Юлія Геннадіївна, 
Сідельников Павло Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методические рекомендации по применению 
нестероидных противовоспалительных средств в комплексном 
лечении заболеваний твердых тканей зубов и пародонта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50864  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

652 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жабоєдов Дмитро Геннадійович, Петренко Оксана Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблемы зеркальных бликов в артифакичном глазу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50865  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбашна Ярослава Аркадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета дослідження показників формування 
професійної компетентності майбутніх стоматологів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50866  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкасов Віктор Гаврилович, Бобрик Іван Іванович, Гумінський 
Юрій Йосипович, Ковальчук Олександр Іванович  

 

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 посібник "Анатомія, міжнародна термінологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50867  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шемеляк Галина Михайлівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Проектно-конструкторське технологічне 
бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті 
України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце (АРМ) 
працівників ТНТС" ("АРМ ТНТС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації обробки та розрахунків 
інформації з надходження, зберігання і відпуску паливно-мастильних 
матеріалів на робочих місцях операторів бази палива локомотивних 
депо. Дозволяє проводити оперативний контроль та моніторинг за 
рухом ПММ на ТНТС.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50868  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Душенко Олег Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Проектно-конструкторське технологічне 
бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті 
України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмних засобів "АСУ ПТО 
(ВЧД)" ("АСУ ПТО ВЧД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу комплексу входять програмні модулі: модуль зміни 
технічного стану вагону, модуль зміни технічного стану деталі вагону, 
модуль формування запитів, модуль формування паспорту вагону, 
модуль роботи з НДІ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50869  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курило Вікторія Леонтіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Проектно-конструкторське технологічне 
бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті 
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 "Комплекс програмних засобів 
Автоматизованого робочого місця працівників господарства 
перевезень рівня станції (профіль СТЦ) в середовищі системи ведення 
відображених моделей (СВВМ)" ("АРМ СТ Д")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначено для інформаційної підтримки технологічних 
процесів роботи залізничної станції: відображення в реальному 
масштабі часу стану динамічної моделі станції; автоматизоване 
формування інформаційних подій про операції з поїздами та вагонами 
в динамічної моделі станції; автоматизоване формування 
технологічних документів та довідок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50870  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Михайло Олександрович (Mis co.)  
 

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 "В клетке"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50871  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монатик Дмитро Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ДыМ..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50872  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монатик Дмитро Сергійович  
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Саундтрек сегодняшнЕГО дня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50873  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Столярик Євгеній 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 без слів "Сборник аудио треков "Аконит"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50874  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обштат Олексій Віталійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЛІ ТРАНС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма для обробки та відтворення відеоінформації 
про дорожню ситуацію "ВІДЕОПРОБКИ" ("Комп'ютерна програма 
"ВІДЕОПРОБКИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це програмне забезпечення для обробки та відтворення 
відеоінформації про дорожню ситуацію. Відеодані надходять в 
реальному часі від встановлених біля автодоріг відеокамер. Програма 
перетворює відеодані в єдиний формалізований формат, фіксує 
вказані відеодані на пристрої реєстрації та аналізує інтенсивність руху 
автотранспорту на дорогах, відповідно до заданих критеріїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50875  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомін Олексій Вікторович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма для визначення 
оптимальних геометричних параметрів складових елементів 
вантажних вагонів на основі узагальнених математичних моделей" 
("КП ВОГП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу визначення, 
аналітичного і графічного дослідження трифакторних математичних 
моделей, які описують зміну характеристик складових елементів 
вантажного вагону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50876  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимощенко Юрій 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)  Збірник творів "Дискотека афоризмов, речей и стихотворений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50877  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко Андрій Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмне забезпечення "CamTouch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для перетворення будь-якої поверхні на 
інтерактивну засобами мови С++ та середовища Microsoft Visual 
Studio, використовуючи вільно поширену бібліотеку OpenCV.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50878  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храмовичева Наталя Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "С любовью..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ліричних віршів поділена на глави по темах: батьки, любов, 
про все, село, брат, прокинься, відгуктись, усвідом, світ моїх очей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50879  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петраков Іван 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 "Стойка трения Петракова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані  стояки тертя, які мають принципово новий механізм 
тертя, побудований на тому, що шток стояка взаємодіє з гайкою через 
різьбову нарізку, кут якої трохи більше її кута самогальмувння. Стояк 
має пружину, якою регулюються його робочі зусилля при осіданні 
крівлі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50880  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доіджашвілі Давід Нугзарійович, Прохоров Олександр Вікторович, 
Чичкан Олег Миколайович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір практичного характеру "Интернет-каталог товаров и услуг, 
сравнения цен Интернет-магазинов и конструктор сайтов"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір описує проект створення Інтернет-каталогу для пошуку і 
розміщення товарів, який дозволяє продавцю і покупцю будь-якої 
послуги або будь-якого товару знайти один одного за оптимальною 
ціною, дозволяє сконструювати свій власний сайт і буде корисним для 
всіх користувачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50881  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доіджашвілі Давід Нугзарійович, Прохоров Олександр Вікторович, 
Чичкан Олег Миколайович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір практичного характеру "Интернет-сервис для заказчиков и 
исполнителей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір описує проект створення Інтернет-сервісу для пошуку і 
розміщення вакансій, який дозволяє роботодавцю і будь-якому 
замовнику будь-якої послуги знайти потрібного виконавця і, в свою 
чергу, дозволяє виконавцю знайти роботу, тобто по суті являє собою 
біржу працевлаштування і буде корисним для всіх користувачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50882  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодій Євген 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)  Цикл ліричних пісень " Нарисуй на песке"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 "Счастье", "Нарисуй", "День без тебя", "В небо улетаешь", 
"Утро.Метро", "Blues for you".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50883  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Концевич Валерій Георгійович, Бондаренко Сергій Ігорович, 
Пікульов Дмитро Миколайович  
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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 ERwin" ("Початковий курс 
відеоуроків по ERwin")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показані базові прийоми роботи з ERwin.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50884  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

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 BPwin" ("Початковий курс 
відеоуроків по BPwin")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Показані базові прийоми з BPwin.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50885  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Валерій Володимирович  
 

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 "Методологічний підхід до 
оцінки та обгрунтування економічної ефективності розробки 
(інженерного рішення)" ("Методика оцінки економічної ефективності 
на основі порівняльного аналізу функціональної ціни")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50886  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Пошукова система для астрономічних 

каталогів: ASCC, FONAC, XPM на основі веб сервісів у відповідності 

зі стандартами Міжнародного альянсу віртуальних обсерваторій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пошукова система для астрономічних каталогів забезпечує 

можливість пошуку наукової інформації в трьох астрономічних 

каталогах. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50887  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 
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 "Формування шапок формату FITS для 

сканованих фотопластинок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт дозволяє наповнювати максимально можливою 

інформацією шапки сканованих фотопластинок формату FITS.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50888  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христенко Ольга Мирославівна  
 
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 "Філософія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку філософських 

знань у світі, особливості філософських ідей українських та 

зарубіжних мислителів. Розглядаються основні концепції системи 

людина-суспільство, людина-природа, людина-релігія.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50889  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадобний Тарас Богданович  
 

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 "Історія України"/"History 

of Ukraine"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні етапи історичного розвитку України в 

процесі побудови української державності. Розглядаються основні 

питання становлення української державності, які тісно пов'язані із 

докорінними змінами в історичній, політичний, а також соціальній і 

економічній сферах.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50890  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христенко Ольга Мирославівна  
 

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 "Філософія"/"Философия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку філософських 

знань у світі, особливості філософських ідей українських та 
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зарубіжних мислителів. Розглядаються основні концепції системи 
людина-суспільство, людина-природа, людина-релігія.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50891  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горішний Ігор Мирославович  
 

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 "Ріст і розвиток людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання анатомо-фізіологічних особливостей 
дитячого організну, принципи природнього та штучного 
вигодовування дітей різного віку, вплив факторів зовнішнього 
середовища та роль сім'ї в гармонійному розвитку дитини. 
Розглядаються основні концептуальні моделі постановки 
сестринського діагнозу та стандарти медсестринського догляду за 
дітьми з різною соматичною патологією.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50892  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горішний Ігор Мирославович  
 

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 "Ріст і розвиток 
людини"/"Рост и развитие человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання анатомо-фізіологічних особливостей 
дитячого організну, принципи природнього та штучного 
вигодовування дітей різного віку, вплив факторів зовнішнього 
середовища та роль сім'ї в гармонійному розвитку дитини. 
Розглядаються основні концептуальні моделі постановки 
сестринського діагнозу та стандарти медсестринського догляду за 
дітьми з різною соматичною патологією.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

663 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50893  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косовська Тетяна Михайлівна  
 
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 
педіатрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює діагностичні критерії основних захворювань 
дитячого віку, особливості медсестринського догляду при патології у 
дітей. Розглядаються основні концептуальні медсестринські моделі та 
стандарти медсестринської діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50894  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Валерій Дмитрович, Ладика Роман Богданович, Рудяк Юрій 
Аронович, Сверстюк Андрій Степанович, Гандзюк Надія Михайлівна  

 
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 "Біофізика та медична 
апаратура"/"Биофизика и медицинское оборудование"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює фундаментальні фізичні процеси, що лежать в 
основі функціонування біологічних систем різного рівня складності. 
Розглядаються питання прикладної біофізики, які пов'язані з 
фізичними явищами, що лежить в основі будови та організації органів 
та систем організму. Вивчаються фізичні методи діагностики і 
лікування, які використовуються у професійній діяльності медсестер.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50895  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косовська Тетяна Михайлівна  
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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 "Клінічне медсестринство в 
педіатрії"/"Клиническое медсестринство в педиатрии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює діагностичні критерії основних захворювань 
дитячого віку, особливості медсестринського догляду при патології у 
дітей. Розглядаються основні концептуальні медсестринські моделі та 
стандарти медсестринської діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50896  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідух Валерій Дмитрович, Ладика Роман Богданович, Рудяк Юрій 
Аронович, Сверстюк Андрій Степанович, Гандзюк Надія Михайлівна  

 

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 "Біофізика та медична 
апаратура"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює фундаментальні фізичні процеси, що лежать в 
основі функціонування біологічних систем різного рівня складності. 
Розглядаються питання прикладної біофізики, які пов'язані з 
фізичними явищами, що лежать в основі будови та організації органів 
та систем організму. Вивчаються фізичні методи діагностики і 
лікування, які використовуються у професійній діяльності медсестер.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50897  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустинський Василь Ярославович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Пристрій для розвитку 
жувальних м’язів людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пристрій надає жувальним м’язам людини привабливого рельєфного 
обрису, шляхом стимуляції їх росту, зміцнення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50898  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Сергій 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)  Підручник "Курс теоретичної механіки "Статика и элементы 
динамики" том 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга призначена для широкого вікового діапазону допитливих 
читачів, що вирішили торкнутися до пізнання тих методів і фізичних 
явищ, з якими стикаються інженери при розробці і експлуаьтації 
нової техніки різного призначення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50899  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базарнова Наталія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Картографічні векторні шари м. Енергодара"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних являє собою комплект картографічних відомостей, що 
стосується векторних картографічних матеріалах топозйомки, 
космічної зйомки, та складений у відповідності з нормативними 
даними в галузі топографії та картографії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50900  
 

Дата реєстрації авторського права  22.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скепнер В.А. (псевдонім)  
 

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)  Книга "Библия глазами старшего следователя. Ироничное 
исследование". Дело первое "Ветхий завет". Дело второе "Новый 
завет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор уважно аналізує біблійні тексти, порівнює їх між собою, а також 
з історичними письмовими артефактами, виявляє масу протиріч, 
історичних невідповідностей та підставок, впевнено доводить, що 
укладачі Біблії, самі того не бажаючи, наочно демонструють запеклу 
класову боротьбу за владу, за забезпечення прав нещадно 
експлуатувати народ та безкарно стягувати непосильні податки, 
забезпечувати багатіїв та духовенство.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50901  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадоєв Алан Казбекович, Ярмілко Євген Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Общий сценарий телевизионной программы 
"Хочу в ВИА Гру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50902  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кеда Руслан 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 "Програма організації та дотримання 
вимог до якості послуг суб'єкта оціночної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Методика, спрямована на покращення якості процесу організації та 
надання послуг суб'єктами оціночної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50903  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовський Олег Миколайович (BON)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Моё счастье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50904  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломенцев Олександр Васильович, Заліський Максим Юрійович, 
Соловйов Дмитро 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 "Послідовне оцінювання параметру 
масштабу рівномірно розподіленої випадкової величини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначенням є обробка масивів даних з рівномірних законом 
розподілу на основі методу послідовного оцінювання з наперед 
невідомим обсягом вибірки, який у загальному випадку є випадковою 
величиною.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50905  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Володимир Петрович, Соломенцев Олександр Васильович, 
Рибачук Людмила Віталіївна, Заліський Максим Юрійович  

 

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 "Побудова тригонометричного многочлена 
для інтерполяції з підвищеною точністю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для побудови тригонометричного многочлена, 
який в багатьох випадках забезпечує інтерполяцію функції, заданої 
дискретними відліками, з підвищеною точністю, на основі 
ригінального методу фантомних вузлів, що дозволяє зменшити 
похибку відновлення сигналу в два - чотири рази.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50906  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертійчук Анатолій Іванович, Бородай Віталій Петрович, Глєбова 
Юлія Анатоліївна, Маценко Микола Іванович, Маркусь Олена 
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)  Підручник "Основи тваринництва і ветеринарної медицини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описано основи анатомії, фізіології, розведення, годівлі та утримання 
сільськогосподарських тварин, процеси виробництва і приготування 
кормів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50907  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Яна Петрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис телепрограми "ТЕТ Інтернет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50908  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чугунова Ольга Леонідівна  
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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)  Літературний ілюстрований твір "Навчальний матеріал на тему 
"Квілінг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний матеріал розроблено для дитячих навчальних закладів і 
для використання в освітній та культурній галузях. Містить 
авторську методику навчання техніки квілінгу для дітей 5-ти  років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50909  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пастух Алла 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)  Графічне зображення логотипу "Wave bar салон зачісок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення логотипу з довгастою хвилястою лінією з 
загостренням на кінці під словосполученням "салон зачісок" на фоні 
прямокутнику.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50910  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

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 твір "Фабрика індивідуального левітаційного пошиття 
одягу об'єднання інститутів "Вічно живого атому Всесвіту від 
Музики" по типу магнітних левітацій атомів Всесвіту, та захисного 
одягу проти радіаційного випромінювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор наводить свої докази що проект створений для захисту людини 
за допомогою новітнього одягу, що носять спеціальні енергії захисту 
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від радіаційного випромінювання, а також техногенних катастроф, 
через вбрання та носитиме оздоровлюючий вплив на здоров'я 
людини.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50911  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

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 твір "Міжнародний телевізійний інститут благодійної 
допомоги "Інститут подій країни в країні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор наводить свої докази що Міжнародний телевізійний інститут 
благодійної допомоги з юридичним підгрунтям  створений для людей 
та їх захисту, для громадян України та без громадянства, їх захисту та 
розвитку талановитої молоді та хворих на аутизм, ДАУН(а), ДЦП, 
сиріт, тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50912  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данільчев Едуард Анатолійович, Коваленко Дмитро Олександрович, 
Ковальський Олексій Володимирович, Радванський Сергій 
Леонідович, Цапко Денис Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ЗАСІБ АДАПТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КРИПТОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ" ("Криптоадаптер")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує взаємодію прикладного програмного 
забезпечення з бібліотеками криптографічних перетворень різних 
виробників на основі єдиного інтерфейсу доступу до функцій 
криптографічної обробки даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50913  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Максим Олегович, Ковальський Олексій Володимирович, 
Поган Олексій Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-мастер" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Бібліотека криптографічних перетворень 
АРТ-ЛІБ" ("БКП "АРТ-ЛІБ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це набір програмних модулів, які можна використовувати 
під час розробки прикладного програмного забезпечення з метою 
виконання функцій криптографічних перетворень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50914  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коновалов Олександр Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Графічний інтерфейс користувача комп'ютерної 
програми" Droid Translator - голосовий  синхронний перекладач 
голосових викликів та текстових повідомлень" ("Графічний 
інтерфейс користувача комп'ютерної програми "Droid Translator")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічний дизайн використовується для дисплея всіх видів 
мобільного телефону, планшетного та персонального комп'ютерів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50915  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якобюк Ростислав Володимирович, Афанасьєва Людмила Федорівна, 
Омельченко Євгеній Олександрович, Якобюк Вікторія Ростиславівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЕКСОР" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн веб-сайту Віртуальний офіс 
електронних послуг органів влади"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сучасний та функціональний макет дизайну веб-сайту, спеціально 
спроектований та розроблений з метою використання на спеціальних 
веб-сайтах з надання електронних послуг державним органам влади 
різних рівнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50916  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буяло Дмитро Володимирович, Фокас Ольга Андріївна, Фомін 
Максим Юрійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Megapolis.Net. Підтримка процесів 
інформаційної взаємодії з державними установами, аналіз та 
організація послуг з інформування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації ділових процесів надання та 
обліку послуг щодо працевлаштування та спрямована на підвищення 
ефективності та якості обслуговування осіб, що шукають роботу, 
безробітних осіб, а також роботодавців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50917  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шараєвська Ніна Ігорівна, Романова Ірина Олександрівна, Страшок 
Роман Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Megapolis.Net. Формування операційних і 
фінансових бюджетів, контроль та аналіз їх виконання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена для підприємств, організацій, позабюджетних 
установ, у тому числі фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України (ФЗДССУ).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50918  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Фокас Ольга Андріївна, Лисенко 
Ярослав Анатолійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Megapolis.Net. Електронне погодження"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для впровадження безпаперового 
документообігу в організації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50919  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцун Вадим Володимирович, Кратко Юлія Володимирівна  
 

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 "Иду к Тебе"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50920  
 

Дата реєстрації авторського права  23.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмаков Іван Федосович  
 

Повне ім’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 "Севастополь может..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис життя та історичних подій у м. Севастополі у 90-х роках ХХ віку. 
Автор - Єрмаков І.Ф. голова Севастопольської міської державної 
адміністрації у період 1992 р. - 1994 р.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50921  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланова Яна Ігорівна (Єва Бушміна)  
 

Повне ім’я або 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 напрокат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50922  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Михайло Михайлович (Хінін), Черних Анастасія 
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 "Это лето"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50923  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення платіжного 
терміналу самообслуговування, яке інтегровано з сервісами платіжної 
системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для прийому готівкових коштів від населення 
та передачі інформації про оплату до платіжної системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50924  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
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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 "Протокол обміну "Інтеграл-Контакт-Р" між 
безпровідними пристроями сигналізації та керування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Протокол є діалоговим і дозволяє точно ідентифікувати пристрої 
мережі і виключити можливість несанкціонованої підміни пристроїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50925  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій документального фільму "Райдуга над Каракумами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50926  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Генадій Олександрович, Якушко Сергій Іванович, 
Олійник 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 "Коммунальное топливо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Можливість виробництва корисного але дешевого палива для 
використання на підприємствах комунальної власності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50927  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natali Dali (псевдонім), Dimitris Krist (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, аудіовізуальний твір, твір образотворчого 
мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом пісень з музичним відеокліпом і художнім оформленням 
"SHAKE"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50928  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Natali Dali (псевдонім), Dimitris Krist (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 - Movie" ("AbaNDa SHAKE - Кіно")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50929  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черних Дмитро Євгенійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Календар "Квартетно-Дюжинный Календарь Графика Труда и 
Отдыха"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний календар покращює здоров'я та подовжує роки життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50930  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спірін Олексій Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "Love Life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення складається із зображення обрамленого широким 
контуром серця, яке розташовано у центрі поміж словами "Love" та 
"Life".    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50931  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

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 (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Вірші на тему весни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50932  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарова Любов Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "С тобою быть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50933  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарова Любов Степанівна  
 

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)  Пісня "Только верь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50934  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарова Любов Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любовь спасём"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50935  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарова Любов Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты любовь моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50936  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарова Любов Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ангел"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50937  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарова Любов Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Найду тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50938  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караванская (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 "Серые колеса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50939  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караванская (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 "Прошедшая любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50940  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Мантула Вадим Дмитрович, 
Епштейн Семен Йосипович, Капустяк Антон Юрійович, Шляхова 
Юлія Анатоліївна, Блажко Михайло Олександрович  

 

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 концентрации 
оксида углерода в сточных водах газоочисток"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для визначення концентрації оксиду вуглецю у 
стічних водах систем мокрого газоочищення металургійних 
виробництв та дозволяє прогнозувати його накопичення у 
навколишньому середовищі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50941  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хайленко Олег Вікторович, Чернишов Юрій 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 "EventDetonation1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для моделювання горіння і детонації вугільного 
пилу на мікрорівні в контрольованому замкнутому середовищі. 
Дозволяє задати розміри робочої області, а також кількість 
вуглецевих пилинок і молекул кисню.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50942  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко Сергій Анатолійович, Найда Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віддалене керування мобільним об'єктом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для вирішення задач спостереження за об'єктами небезпечними для 
людського здоров'я та телеприсутності у місцях для навчання, музеях 
тощо, інколи безпосередня присутність людини неможлива.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50943  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василина Юрій Тадейович, Кушвара Олег 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 для керування календарним таймером"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для керування календарним 
таймером, який вмикає та вимикає різні виконавчі пристрої згідно з 
запрограмованим розкладом.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50944  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривонос Жанна Петрівна, Полеся Тетяна Леонідівна, Панасенко 
Ганна 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 "Лабораторна діагностика тірогліфоїдних кліщів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В результаті лабораторних досліджень сечі, харкотиння, калу, 
дуоденального вмісту, виділень статевих органів були виявлені 
тірогліфоїдні кліщі, які мають медичне значення. Вони викликають 
болі, запальні процеси, астматоїдні стани і т.д. Антипаразитарне 
лікування дає позитивний результат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50945  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривонос Жанна Петрівна, Полеся Тетяна Леонідівна, Панасенко 
Ганна 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 "Маргелонова хвороба. Лабораторна діагностика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

При лабораторному обстежині хворих з симптомами цього 
захворювання було доведено - збудником даної хвороби є організм, що 
належить до типу членистоногих, класу комах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50946  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кніжнік Євгеній Натанович, Перекрест Андрій Леонідович, Найда 
Віталій Володимирович, Романенко 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 "Автоматизована система керування 
тепловим споживанням будівлі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма написана на мові графічного програмування і 
призначена для оперативного керування теплоспоживанням та 
диспетчеризації теплопунктів. Метою створення даної комп'ютерної 
програми є надання можливостей моніторингу споживання та 
керування температурними режимами будівлі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50947  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Северин Олександр 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 науково-практичного характеру, 
літературний письмовий твір навчального характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного та навчального характеру "Вантажні 
роботи на автомобільному транспорті: організація і технологія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить комплекс основних відомостей з організації, 
технології, механізації та автоматизації навантажувально-
розвантажувальних робіт при перевезені вантажів автомобільним 
транспортом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50948  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "GOOD 
CASES"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зоровий образ твору складає графічна композиція з включенням, 
накресленого латиницею.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50949  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполучення "321 ART-
STUDIO"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основу зорового образу твору покладене, накреслене індивідуальним 
художнім прийомом, словосполучення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50950  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курило Анатолій Юрійович (BOEBODA)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Игровой сценарий компьютерной 
многопользовательской сетевой игры-шутера с монетизацией 
игрового процесса "Shoot 4 Cash/ Стреляй За Деньги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір дозволяє гравцям навчитись грати та здійснювати цікаву та 
захоплюючу гру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50951  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорохова Ольга Олегівна, Перекрест Андрій 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 "Автоматизований розрахунок настроювань 
регулятора температури типу Danfoss ECL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоноване програмне забезпечення призначено для розрахунку 
параметрів температури теплоносія в системах автоматизованого 
керування теплопостачанням будівель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50952  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ломонос Андрій Іванович, Скрипник Олександр Сергійович, 
Кравець 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 "Комп'ютеризована система графічної 
візуалізації розрахунку тягових характеристик електрорухомого 
складу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку і побудови тягових 
характеристик електрорухомого складу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50953  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Олександр Вікторович, Кравець 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 "Керування темпом закриття/відкриття 
трубопровідної арматури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програму можна застосувати в системах аварійного закриття 
трубопровідної арматури, які можуть бути встановлені в житлово-
комунальних господарствах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50954  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєзнік Олена Анатоліївна, Перекрест Андрій 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 "Способи регулювання витрат насосної 
станції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма написана на мові візуального об'єктного орієнтованого 
програмування С++ Duilder 6 і призначена для побудови 
характеристик та аналізу режимів роботи насосних станцій при 
різноманітних способах регулювання продуктивності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50955  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел Врагов-Другов (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 навчального характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Интерактивный менеджмент"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод, який описаний у творі, спрямований на розширення 
потенційних можливостей людини в напрямку обміну інформацією. За 
рахунок комплексного використання інформаційних засобів, таких 
як, ІТ-технологій, комунікаційних інструментів і мовних можливостей 
людського голосу, у всіх сферах життєдіяльності людини: комерція, 
соціальні напрямки, політика та інше.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50956  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарова Любов Степанівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Прости"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50957  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайденко Сергій Сергійович, Колесников Олександр Вікторович, 
Кравченко Анна Анатоліївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Megapolis.Net. Надання послуг 
роботодавцям з урахуванням вимог оновленого законодавства 
України щодо зайнятості населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації ділових процесів надання та 
обліку послуг щодо працевлаштування та спрямована на підвищення 
ефективності та якості обслуговування осіб, що шукають роботу, 
безробітних осіб, а також роботодавців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50958  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайденко Сергій Сергійович, Городниченко Яна Валеріївна, 
Колесников Олександр Вікторович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Megapolis.Net. Надання послуг безробітним з 
урахуванням вимог оновленого законодавства України щодо 
зайнятості населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації ділових процесів надання та 
обліку послуг щодо працевлаштування та спрямована на підвищення 
ефективності та якості обслуговування осіб, а також роботодавців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50959  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буяло Дмитро Володимирович, Городниченко Яна Валеріївна, 
Кравченко Анна Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Megapolis.Net. Розрахунок статистичної 
інформації з урахуванням вимог оновленого законодавства України 
щодо зайнятості населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для поглиблення аналізу ситуації щодо попиту 
та пропозиції на зареєстрованому ринку праці, розширення 
можливості фільтрації даних тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50960  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесников Олександр Вікторович, Фомін Максим Юрійович, Фокас 
Ольга Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Megapolis.Net. Оптимізація механізмів 
функціонування автоматизованих систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для поглиблення аналізу ситуації щодо попиту 
та пропозиції на зареєстрованому ринку праці, розширення 
можливості фільтрації даних тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50961  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаюр Юрій 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 "Лето-Любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50962  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

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)  Науковий твір "Левітація важких предметів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Левітація важких предметів, яка відбувається в результаті ефекту 
Хатчисона, - це не проста електростатистична або електромагнітна 
левітація.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50963  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

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 "Сучасні уявлення про структуру ДНК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Встановлено, що ген-речовина і ген-поле не виключають, а взаємно 
доповнюють один одного. Це природно і логічно, бо жива матерія 
складається з не живих атомів і елементарних частинок, які і 
суміщають "паранормальним" чином ці фундаментальні властивості, 
які використовуються біосистемами в якості основи для хвильового 
енергоінформаційного метаболізму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50964  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

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 електромагнітного випромінювання на організм 
людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підтверджено, що електромагнітні випромінювання великої 
потужності є небезпечними для організму людини, а слабкі 
електромагнітні випромінювання, потужність яких вимірюється 
сотими і тисячними долями ват, в ряді випадків більш небезпечні, ніж 
випромінювання великої потужності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50965  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

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)  Науковий твір "Виготовлення прісної питної води із повітря"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто стан питання і перспективи виготовлення прісної води з 
повітря для надійного забезпечення водою малих міст і сіл, а також 
заміни дорогого устаткування з опріснення морської води.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50966  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  
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(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)  Науковий твір "Резонансне сканування спінового поля матеріалів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описано принцип резонансного сканування спінового поля матеріалів 
при геологорозвідці корисних копалин, обробки і тестування 
аерофотознімків земної поверхні в торсіонному полі і накладень 
матриці корисної копалини, яке володіє власним спіновим полем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50967  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

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)  Науковий твір "Відновлення нормального природного 
мікробіоценозу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Застосування методу багатофункціональної відновної біотерапії 
повертає організму людини всі еволюційно вироблені переваги та 
створює умови для тривалого збереження здоров’я людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50968  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

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)  Науковий твір "Перспективи використання торсіонного 
випромінювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Застосування електромагнітних і електростатистичних торсіонних 
генераторів при впливі на живі організми є насильницькими по 
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відношенню до тонких матеріальних мікрохвильових процесів, які 
притаманні всім живим організмам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50969  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
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)  Науковий твір "Генетична інформація побудови організму людини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Живі організми випромінюють програмні мікрохвильові 
біоелектромагнітні поля, які володіють генетичною інформацією 
побудови організму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50970  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
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)  Науковий твір "Використання біостимуляторів у сільському 
господарстві"   

 
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  50971  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
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)  Науковий твір "Розум, духовне зростання і питання генетики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Людський розум складається з двох частин, свідомості і підсвідомості. 
Обидві частини розуму працюють в єдності. Також існують два 
надзвичайно значних фактора, завдяки яким ми розрізняєм ці 
частини. Це свідомість та підсвідомість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50972  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канін Олександр Петрович, Харченко Анна Миколаївна, Соколова 
Наталія Михайлівна  

 
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 "Інформаційно-аналітична система 
управління дорожнім господарством" ("ІАСУ ДГ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма застосовується для формування та видачі користувачу 
звітів за обраними даними.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50973  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поніманська Тамара Іллівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання 
дітей дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поніманська Т.І. Теоретико-методичні засади 
гуманістичного виховання дітей дошкільного віку. - Рівне: РДГУ, 
2006. - 364 с. 

 
Анотація   

У монографії обгрунтовано філософські, психологічні і історико-
педагогічні засади гуманістичного виховання; у контексті сучасної 
концепції дитинства представлено систему гуманістичного виховання 
дітей дошкільного віку; запропоновано сучасні програми підготовки 
студентів до гуманістичного виховання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50974  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поніманська Тамара Іллівна, Козлюк Ольга Андріївна, Марчук 
Галина 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 "Виховання людяності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поніманська Т.І., Козлюк О.А., Марчук Г.В. 
Виховання людяності (До Базової програми розвитку дитини 
дошкільного віку "Я у Світі"): Методичний посібник. - К.: Міленіум, 
2008. - 138 с. 

 

Анотація   

Посібник містить методичні рекомендації щодо виховання людяності 
у контексті завдань формування життєвої компетентності дитини 
дошкільного віку.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50975  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабельник Олена Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "НеСтихи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50976  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітко Ельвіра 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)  Курс лекцій "Свобода вираження поглядів та її правомірне 
обмеження" ("СВП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс лекцій, що базується на вивченні права на СВП та її 
правомірного обмеження відповідно до універсальної та регіональної 
тактики світу та законодавства України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50977  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Олександр Онисимович, Зяблюк Михайло Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Енциклопедія "Українська мова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50978  
 

Дата реєстрації авторського права  27.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Юрій Іванович, Стріха Максим Віталійович  
 

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 "Велика Українська Енциклопедія (Концепція, структура, 
контент)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50979  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Сергій Володимирович (Сергій Коен)  
 

Повне ім’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 "Беседы с дияволом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Це перша автобіографічна книга, з трилогії "Бесід" нашого січасника 
і співвітчизника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50980  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрагамович Орест Остапович, Абрагамович Мар’яна Орестівна, 
Ферко Марія Романівна, Фармага Марта Любомирівна  

 
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 "Класифікація цирозу печінки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На основі сучасних поглядів та наукових даних, отриманих протягом 
останніх років, у модифікованій нами класифікацї, розроблено та 
адаптовано нові показники, зокрема інтегративний показник ступеня 
важкості ураження печінки, позапечінковий синтропій та їх 
ускладнення, а також коефіцієнт функціонального класу цирозного 
хворого.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50981  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Максим Миколайович, Вишняк Інна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Таврійські Ігри" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Положення про Міжнародний благодійний дитячий фестиваль 
"Чорноморські Ігри"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Тезисна авторська розробка, яка визначає порядок та сценарій 
проведення масових заходів з метою сприяння культурному і 
естетичному вихованню дітей та підлітків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50982  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кокотюха Андрій Анатолійович, Дріз Олександр Якович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Інтернаціональний борг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50983  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бажання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50984  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таран Наталія Юріївна , Бацманова Людмила Михайлівна, 
Каленський Віктор Петрович, Лопатько Костянтин Георгійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації "Використання наночасток 
металів у технологіях вирощування зернових культур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена технологія використання неіонного колоїдного розчину 
наночасток біогенних металів, як екологічно безпечних мікродобрив, 
для вирощування зернових культур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50985  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальський Юрій Владиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис перекладу книги спогадів "Невигадана війна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50986  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лях Володимир Васильович, 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)  Комплекс комп'ютерних програм "Система автоматизованого 
проектування електричних мереж напругою 35-110 кВ (АПВЛ 35-110 
кВ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програми призначені для підтримки процесу проектування 
електричних мереж 35-110 кВ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50987  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'ятова Наталія 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)  Графічне зображення "iOnline"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50988  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Туріянська Марія Михайлівна, Кравцов Сергій Станіславович, 
Дрокіна Ніна Іванівна  
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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)  Науковий твір "Курс дистанційного навчання "Менеджмент турбюро 
та організаторів подорожей" в системі Moodle"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше розроблено курс дистанційного навчання, який включає вісім 
розділів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50989  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Сергій Петрович, Базюк Тарас Миколайович, Чернуха 
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)  Науковий твір "Ранжування показників енергоефективності для 
оцінки технічного потенціалу енергозбереження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі сформовано перелік енерготехнологічних показників для 
оцінки енергозберігаючих заходів з точки зору технічного потенціалу 
енергозбереження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50990  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінтусевич-Бабічев Ігор Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ" - система 
управления жизнью и временем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система складається з 7 кроків і призводить до збільшення 
ефективності. Це відбувається через збільшення результативності. 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

699 

При цьому зменшується кількість витрачених для досягнення 
результатів зусиль.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50991  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

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 твір "Телевизионный институт "Изменение всей 
таблицы Менделеева "ВЕЧНО ЖИВОГО АТОМА ВСЕЛЕННОЙ от 
Музыки" ("Изменение всей таблицы Менделеева "ВЖАВ от 
Музыки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50992  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

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 твір "Объединение научно-исследовательских 
институтов и прочих объектов науки "ВЕЧНО ЖИВОГО АТОМА 
ВСЕЛЕННОЙ от Музыки" ("ОНИИ и прочих объектов науки "ВЖАВ 
от Музыки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50993  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щупак Галина Георгіївна  
 

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 "Посейдон"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50994  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранник Лілія Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства 
фінансів України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Фінансовий механізм  системи соціального захисту 
населення України: проблеми становлення та перспективи розвитку"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретико-методологічні засади соціального захисту 
населення як системи фінансових відносин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50995  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибальченко Людмила Володимирівна, Піскунова Олена Валеріївна, 
Рядно Олександр Андрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства 
фінансів України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Моделювання розвитку страхового ринку в Україні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі економіко-математичних методів розроблено концепцію  
моделювання розвитку страхового ринку в Україні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50996  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства 
фінансів України 
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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)  Монографія "Проблеми структурної перебудови економіки України"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стратегічною метою державної структурно-інноваційної політики є 
створення сучасного промислового комплексу України, інтегрованого 
у світове виробництво і здатного до саморозвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50997  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорока Катерина Олексіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства 
фінансів України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Управління маркетинговою діяльністю на 
підприємствах машинобудування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії розглянуто теоретичні та методологічні проблеми, 
управління маркетинговою діяльністю підприємств 
машинобудування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50998  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Сарабун Роман Олегович  
 
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)  Збірник тестових завдань для підготовки до семестрового тестового 
іспиту з дисципліни "Медична інформатика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В останні десятиріччя тестова система оцінки досягнень студентів 
стала частиною нових технологій навчання, вона знаходить все 
більше прибічників у навчальних закладах України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  50999  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдук Марія Вікторівна  
 
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)  Казкова повість "Звільнені крила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Казка про велику подорож дитячої душі у пошуку правди. Що живить 
душу людини? Життєдайна енергія - світло добра. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51000  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст пісні "Milk and roses. (A modest man)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51001  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Несбывшиеся мечты..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пригодницький твір розповідає про те, як на землю потрапляє з 
космосу речовина під назвою "жовток", яка при дотику з будь-якою 
рідиною збільшує останню рівно в два рази.    
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51002  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамченко Галина Федорівна, Якименко Олена Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Теория и практика интегративной медицины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновано авторський метод конституціонально орієнтованої 
діагностики і лікування поліорганної патології людини 
гомеопатичними та іншими біоенергетичними методами біологічної 
медицини.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51003  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 
"Особливості застосування методу аутогенного тренування при 
корекції ваги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розробка належить до клінічної (медичної) психології, і може бути 
використана при корекції ваги, яка обумовлена порушеннями 
харчової поведінки.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51004  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бодняк Олена Андріївна, Ємельянова Тетяна Анатоліївна  
 
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 
"Дослідження напружено-деформованого стану прямокутних 
пластинок"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана розробка виконана для розрахунків індивідуального 
будівництва при возведенні монолітних залізобетонних споруд.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51005  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Падерін Іван Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Бізнес-планування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальному посібнику розкрито сутність і нову методику розробки 
бізнес-плану, яка скорочує час його підготовки у 2-3 рази та підвищує 
якість самого плану.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51006  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Станіслав Артемович, Олійник Віктор Якович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства освіти і 
науки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідкове видання "Економічний термінологічний словник-
довідник: економіка, фінанси, менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник охоплює законодавчі, прикладні, науково-технічні, 
виробничі, фінансові, макроекономічні і мікроекономічні аспекти 
економіки і економічної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51007  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Ковальський Дмитро Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

705 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок реле з магнітокерованими 
контактами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для швидкого розрахунку параметрів реле з 
магнітокерованими контактами та для підбору необхідних параметрів 
під час розробки такого реле.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51008  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пильнюк Віталій Ігорович, Кулик Анатолій Ярославович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Збір інформації з допомогою аналогового 
каналу на базі мікроконтролерного набору Tеxas Instruments"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній програмі проводиться збір інформації з допомогою аналового 
каналу на базі мікропроцесорного набору. Програма працює 
виключно з мікрококонтролерами сімейства MSP430х20х3.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51009  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москвіна Світлана Михайлівна, Ковальський Дмитро 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 "Управління динамічними даними в 
розподілених базах даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для управління динамічними даними в 
розподілених базах даних і може використовуватись в якості 
підсистеми обробки динамічних даних в комп’ютерних системах 
управління.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51010  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малюта Сергій 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)  Літературний твір "Правила настільної гри "ТАКТИК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51011  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Ганна Юріївна, Шагін Дмитро Вікторович, Євсєєв Вадим 
Юрійович, Семичастнов Кирило Євгенович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Единая медицинская карта-Учреждение. 
Хранилище данных. Версия 2.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це система, що забезпечує автоматизацію процесів збереження та 
обробки інформації стосовно діяльності медичного закладу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51012  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шагін Дмитро Вікторович, Євсєєв Вадим Юрійович, Семичастнов 
Кирило Євгенович, Лабзун Дмитро Владиславович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма"Коммунальная собственность. Хранилище 
данных. Версия 2.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Це система, що забезпечує автоматизацію процесів збереження та 
обробки інформації стосовно діяльності, звітності та орендних 
відносин підприємств, які є підконтрольними та підзвітними органам 
місцевого самоврядування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51013  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Володимир Володимирович, Грищук Тетяна 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 "Personal Assistant"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51014  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луньков Сергій Миколайович, Лунькова Олена Іванівна, Матюшко 
Вадим Петрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича 
фірма "ГРІС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмне забезпечення "Інформаційна система "Регіональний веб-
портал адміністративних послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для підвищення ефективності та якості 
надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування будь-якого вітчизняного регіону відповідно 
до європейських стандартів і являється єдиною платформою для 
функціонування дозвільних центрів та центрів надання 
адміністративних послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51015  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палатченко Сергій Миколайович  
 
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)  Книга "Незаконные методы бизнеса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51016  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буришев Сергій 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)  Книга "Техническая безопасность объєктов предпринимательства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51017  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Вячеслав Григорович, Бабина Олена Євгенівна, Карпенко 
Оксана Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана 
Петра Конашевича-Сагайдачного 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Транспортно-експедиторська діяльність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику визначено основні поняття щодо транспортно-
експедиторської діяльності. Охарактеризовано послуги транспортно-
експедиторських підприємств та основні транспортно-технологічні 
системи доставки вантажів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51018  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побірченко Неоніла Антонівна  
 

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 навчального характеру, літературний письмовий твір 
науково-практичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Економічна психологія" частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Змістом посібника набувається досвід з розв'язання діючих життєвих 
економічних ситуацій. Призначається для вчителів та учнів.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51019  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побірченко Неоніла Антонівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру, літературний письмовий твір 
науково-практичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Розвивальна економіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтегровані за змістом заняття призначені для розвитку в учнів 
способів економічного мисленння. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51020  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергєєнкова Оксана Павлівна  
 

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, літературний письмовий твір 
навчального характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Самопізнання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Забезпечує вчителів, практичних психологів, учнів методичним 
інструментарієм пізнання власного "я".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51021  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
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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, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка "Мега хіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51022  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабійчук Олександр Васильович (Олександр Яр)  
 

Повне ім’я 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 віршів (пісень) "Послання зі світу любові"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51023  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Побірченко Неоніла Антонівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Концепція "Підготовка учнівської молоді до 
підприємницької праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Упорядковано програмний зміст. Учні та вчителі знайомляться із 
специфікою ринкової праці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51024  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапоненко Роман Іванович  
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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 "Антирейдерські заходи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51025  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  My Freequensea (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 "Get Out"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51026  
 

Дата реєстрації авторського права  28.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій 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 малюнків "Емблема Криворізького філософського клубу 
"Культура Мислення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці малюнків представлений малюнок емблеми Криворізького 
філософського клубу, та малюнки з варіантами її використання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51027  
 

Дата реєстрації авторського права  29.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Terrasoft Debt Collection"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт для автоматизації процесів роботи з повернення 
простроченої заборгованості. Зручний інструмент для роботи 
колекторів, гарантує максимальну ефективність всього комплексу 
робіт з повернення заборгованостей юридичних і фізичних осіб.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51028  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Тарас Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій короткометражного фільму "Дім з басейном"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51029  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфоров Дмитро Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний літературний твір "Азбука" Е.М.Бём в ХХІ веке. Под 
редакцией Д.Ю. Никифорова" ("Азбука Е.М.Бём в ХХІ веке")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використовуючи можливості сучасної поліграфії, вдалося в 
подробицях відтворити майже безповоротно загублений шедевр з 
минулого.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51030  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияшко Олег Миколайович, Марков Іван Євгенович  
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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-аналітична система 
відстеження в обігу упаковок лікарських засобів з використанням 
маркування та кодифікації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51031  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франціан Тетяна Олексіївна, Бохонько Олександр Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "О любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51032  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франціан Тетяна Олексіївна, Бохонько Олександр Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "О друге"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51033  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кігель Наталя Федорівна, Даниленко Світлана Григорівна, 
Науменко Оксана Василівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних 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)  Брошура "Технологічна інструкція з виробництва заквашувальних 
культур "ІПРОВІТ" до ТУ У 15.5-00419880-100:2010 "Культури 
заквашувальні сухі та рідкі. Технічні умови"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Інструкція, яка визначає типові вимоги, правила та сукупність 
технологічних процесів, у тому числі контролювання їх якості, 
стосовно виробництва низки заквашувальних культур "Іпровіт". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51034  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепетило Ігор Іванович  
 

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 п'єс "Хорошее настроение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51035  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксак Артем 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)  Молодіжний фантастичний роман "Злоключения Стэна Эндерсона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Про життя молодого хлопця, що здобув надприродні сили.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51036  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драюк Сергій Євсейович  
 

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 "Виборча програма кандидата на посаду міського 
голови Києва та кандидатів у депутати Київської міської ради: 
"Механізми реалізації конституційних і законних прав членів 
територіальної громади міста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Тези виборчої програми кандидатів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51037  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербато Євген 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 "Програма гідравлічного моделювання 
водопровідних мереж різної складності і конфігурації населених 
пунктів будь-якого розміру "Гідра"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма здійснює моделювання гідравлічного режиму за тривалий 
період напірної трубопровідної мережі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51038  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення символа та слогана для 
міста Донецька"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Незважаючи на неодноразові спроби спільноти розробити логотип та 
слоган для міста Донецьк, досі не було представлено варіантів які б, 
на думку автора, відображали б характер регіону. Народившись та 
проживши в цьому місті все життя, автор передав своє сприйняття 
міста.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51039  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Маліночка Аліна Олексіївна, Северілов 
Павел Вікторович, Колесник Ірина Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційна модель згортки розподілів 
ймовірностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для вбудовування в системи підтримки рішень 
для технологічних процесів. Програма інтегрує функції оптимізації і 
аналізу ризиків техпроцесу - для заданих навантажень і розподілів 
ймовірностей елементів визначається розподіл ймовірностей системи.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51040  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Маліночка Аліна Олексіївна, Северілов 
Павел Вікторович, Северілов Віктор 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 "Формування стохастичних функцій 
виробництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення досліджень інтегрованих 
виробничих систем та вбудовування в автоматизовані системи 
управління. Основна галузь застосування програми - складні 
технологічні системи агровиробництва, металургії, хімії та 
використання в навчальному процесі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51041  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Дмитрик Юлія Миколаївна, Северілов 
Павел Вікторович, Хомин Євген Петрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз ефективності екологічної 
модернізації виробничих систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для аналізу і оптимізації виробничих систем з 
переробкою відходів і поверненням у виробничий цикл. Програма 
призначена для вбудовування в автоматизовані системи управління. 
Основна галузь застосування програми - системи агровиробництва і 
харчової промисловості, де відходи виробництва в 5-15 разів 
перевищують обсяг основної продукції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51042  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боровська Таїса Миколаївна, Дмитрик Юлія Миколаївна, Северілов 
Павел Вікторович, Северілов Віктор 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 "Оптимізація розподілу ресурсів у 
виробничій системі з ресурсним зворотним зв'язком"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма на мові програмування Mathcad і призначена для 
вбудовування в системи підтримки рішень по управлінню розвитком 
агроекологічної системи, в якій всі відходи основного виробництва 
перероблюються в біогазовій установці в енергію і добрива.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51043  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Стратегічне управління розвитком галузі рисівництва 
в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Висвітлено теоретико-методологічні засади стратегічного управління 
розвитком галузі рисівництва в Україні. Запропоновано 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

718 

концептуальний підхід до розробки стратегії управління розвитком 
галузі. Наведено методологічні підходи стосовно формування системи 
стратегічного управління в рисівництві. Здійснено комплексну оцінку 
стану функціонування та ефективності галузі як відкритої динамічної 
системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51044  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвяк Михайло Євгенович, Кочін Андрій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Прощай, моя любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Глазки", "Вольная птица", "Прощай, моя 
любовь".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51045  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міла Новаш (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів для дітей "Родина-смородина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка сучасних віршів для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку, написаних російською мовою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51046  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Баланчук Микола Анатолійович   
 

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 "Методика розрахунку параметрів 
електромагнітного комутуючого реактора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику розрахунку електромагнітного комутуючого 
реактора. Дана методика розраховує основні робочі параметри: 
індуктивні, струм короткого замикання, максимальний ударний 
струм та величину магнітного потоку в котушці та електричні 
значення в схемі електромагнітного комутуючого реактора, такі як: 
миттєві значення лінійних струмів, лінійні напруги реактора та 
загальну лінійну напругу при заданих вхідних даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51047  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горілик Артем Володимирович, Горілик Дмитро Володимирович, 
Громовик Богдан Петрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма визначення складності текстів "Читанка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення читабельності текстів 
українською та російською мовами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51048  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун В'ячеслав Васильович, Мазур Олександр Володимирович, 
Маринюк Світлана Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизація роботи працівників 
складських приміщень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації роботи менеджера фірми, яка 
займається продажем музичних інструментів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51049  
 

Дата реєстрації авторського права  30.08.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотнікова Анна Сергіївна, Орлик Павло Васильович, Васьковський 
Олександр Вікторович, Поремський Юрій Віталійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Планування процесу тестування 
програмного забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення термінів та етапів проведення 
планування процесу тестування в процесі розробки продукту. 
Програмний продукт дозволяє ввести перелік функціоналу ПЗ, що 
необхідно протестувати, кількість спеціалістів та апаратно-
програмних засобів, видалених для тестування, можливі ризики зриву 
процесу тестування та ймовірності їх настання, та отримати на виході 
розподілений по часу план процесу тестування в цілому та на 
кожному з етапів.  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнєдаш Тетяна Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Похідний твір літератури "Оригінальний літературний сценарій 
телевізійного багатосерійного фільму в жанрі драмеді  - сценарії 24 
(серій) (епізодів) з 1-ї по 24-ту - під назвою "СПАСТИ БОССА" 
("СПАСТИ БОССА") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2151  
 
Дата реєстрації договору                             15.05.2013 

 

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 "СЦ МАСТЕР" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Георгій Шіапаніс (George Shiapanis)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір, створений для телебачення "Формат телевізійної лотереї "ХТО 
ТАМ"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп’ютерна програма, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація, ескіз, План, музичний твір без 
тексту, складений твір  

 

Номер реєстрації договору  2152  
 
Дата реєстрації договору                                15.05.2013 

 

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  МС Менеджмент Корпорейшн (MS MANAGEMENT CORPORATION) 
- АБО Холдінгс Лімітед (ABO Holdings Limited)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кучерявий Євген Іванович, Теплухін Олексій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Галузева інформаційно-телекомунікаційна 
система "Електронний облік деревини. Winforstpro-Україна"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
Номер реєстрації договору  2153  
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Дата реєстрації договору                                15.05.2013 

 

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 "Латчбахер Україна" - 
Державне підприємство "Український лісогосподарський центр 
консалтингу та логістики "Укрлісконсалтинг"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Соколова Єкатеріна Владіміровна (Соколова Екатерина 
Владимировна)   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Система франчайзинга 
"Козловица. Чешская пивная"  

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2154  
 
Дата реєстрації договору                                15.05.2013 

 

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  Соколова Єкатеріна Владіміровна (Соколова Екатерина 
Владимировна)  - Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью 
"Чєшскіє півниє" (Общество с ограниченной ответственностью 
"Чешские пивные")  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чеманов Дмитро Олександрович, Петренко Володимир Петрович, 
Таранова Марина В'ячеславівна, Любіч Віталій Борисович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення ""CITYON 
("CITYON") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2155  
 
Дата реєстрації договору                                15.05.2013 

 

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 підприємство "Науково-дослідне та конструкторсько-
технологічне бюро автоматизованих систем" (БАС) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "НОРЕВЕР"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Масол Людмила Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас" ("Мистецтво 
(інтегрований курс). 5 клас") 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2156  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  Ярошенко Ольга Григорівна, Бойко Валентина Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Природознавство для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2157  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  Бойко Валентина Михайлівна, Ярошенко Ольга Григорівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Світоч"  

  
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) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2158  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  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  Сидоренко Віктор Костянтинович, Мачача Тетяна Святославівна, 
Титаренко Валентина Петрівна, Павх Степанія Петрівна, Гаврилюк 
Галина Михайлівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для дівчат) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2159  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  Масол Людмила Михайлівна, Аристова Людмила Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Музичне мистецтво для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2160  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
світова) для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2161  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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"  
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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 для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2162  
 
Дата реєстрації договору                             18.05.2013 

 

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  Глазова Олександра Павлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2163  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  Глазова Олександра Павлівна - 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 для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2164  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  Коваленко Людмила Тарасівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавничий дім "Освіта"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чумак Надія Петрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (1-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2165  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  Чумак Надія Петрівна - 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 для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2166  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  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  Пометун Олена Іванівна, Костюк Ірина Альбертівна, Малієнко Юлія 
Борисівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України для загальноосвітніх 
навчальних закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2167  
 
Дата реєстрації договору                                18.05.2013 

 

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  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 для загальноосвітніх навчальних 
закладів. 5 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2168  
 
Дата реєстрації договору                          18.05.2013 

 

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  Бедюх Тетяна Дмитрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Проект обозначения для 
регистрации торговой марки "Tropik travel"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2169  
 
Дата реєстрації договору                                22.05.2013 

 

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 Бедюх Тетяна Дмитрівна - Замураєва 
Юлія Анатоліївна, Чугай Аліна Валеріївна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Воронов Володимир Анатолійович, Ценцура Максим Андрійович, 
Фоменко Наталія Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення (логотип) 
Комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк імені 
С.С. Прокоф'єва" ("Логотип Комунального підприємства 
"Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. Прокоф'єва") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
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Номер реєстрації договору  2170  
 
Дата реєстрації договору                                23.05.2013 

 

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 "БРЕНДИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО ВЛАДИМИРА ВОРОНОВА" - Комунальне 
підприємство "Міжнародний аеропорт Донецьк імені С.С. 
Прокоф'єва"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Городецький Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль FEM Solver"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2171  
 
Дата реєстрації договору                                28.05.2013 

 

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  Городецький Дмитро Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЛІРА САПР"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгальов Дмитро Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Amadeus Commission Manager"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2172  
 
Дата реєстрації договору                                28.05.2013 

 

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 Довгальов Дмитро Олегович - Іноземне 
підприємство "Амадеус Україна"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгальов Дмитро Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Amadeus Ticketing Solution"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2173  
 
Дата реєстрації договору                                28.05.2013 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фізична особа-підприємець Довгальов Дмитро Олегович - Іноземне 
підприємство "Амадеус Україна"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Позняков Володимир Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Amadeus PNR Completer"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2174  
 
Дата реєстрації договору                                28.05.2013 

 

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 Позняков Володимир Леонідович - 
Іноземне підприємство "Амадеус Україна"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Позняков Володимир Леонідович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Amadeus Q-Manager"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2175  
 
Дата реєстрації договору                                28.05.2013 

 

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 Позняков Володимир Леонідович - 
Іноземне підприємство "Амадеус Україна"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саратський Дмитро Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів для спектаклю "PoleArtShow: За 80 дней до 
конца света"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2176  
 
Дата реєстрації договору                                28.05.2013 

 

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  Саратський Дмитро Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Денисенко Тетяна Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення автоматизованого 
робочого місця енергодиспетчера" ("КП "ПЗ АРМа 
енергодиспетчера") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2177  
 
Дата реєстрації договору                                28.05.2013 

 

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 Денисенко Тетяна Миколаївна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Технологічні системи"  

  
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. Українська мова для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською 
мовою. 3 клас"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2178  
 
Дата реєстрації договору                                01.06.2013 

 

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  Хорошковська Ольга Назарівна, Охота Галина Іванівна, Яновицька 
Наталія Іванівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова. 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  2179  
 
Дата реєстрації договору                                01.06.2013 
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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  Яновицька Наталія Іванівна, Охота Галина Іванівна, Хорошковська 
Ольга Назарівна - Державне спеціалізоване видавництво "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Елісана Марі-Антуанетте Лабонте (Elisana Marie-Antoinette Labonte), 
Альфред Віктор Брюстер (Alfred Victor Brewster), Рой Ервін Конрад 
Делсі (Roy Ervin Conrad Delcy), Евелін Софі Жубер (Evaline Sophie 
Joubert), Сандра Джіна Кіліндо (Sandra Gina Kilindo)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз реалізації та запасів у 
фармацевтичній роздрібній торгівлі"; Комп'ютерна програма 
"Вивантажувач накладних";  Комп'ютерна програма "Модуль 
закупівлі"; Комп'ютерна програма "Робоче місце касиру у аптеці" 
("РМКА") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2180  
 
Дата реєстрації договору                                04.06.2013 

 

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  Сандра Джіна Кіліндо (Sandra Gina Kilindo), Евелін Софі Жубер 
(Evaline Sophie Joubert), Рой Ервін Конрад Делсі (Roy Ervin Conrad 
Delcy), Альфред Віктор Брюстер (Alfred Victor Brewster), Елісана 
Марі-Антуанетте Лабонте (Elisana Marie-Antoinette Labonte) - Конрокс 
Ентерпрайсіз Лімітед (Conrox Enterprises Limited)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грудок-Костюшко Марина Олександрівна, Сакалюк Оксана 
Олександрівна, Торган Маріанна Миколаївна, Фоміна Інесса 
Леонідівна, Черненко Наталія Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий  твір практичного характеру "Центр незалежного 
мовного тестування"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2181  
 
Дата реєстрації договору                                05.06.2013 

 

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  Черненко Наталія Миколаївна, Фоміна Інесса Леонідівна, Торган 
Маріанна Миколаївна, Сакалюк Оксана Олександрівна, Грудок-
Костюшко Марина Олександрівна - Хижняк Олексій Андрійович, 
Хаджирадаєва Світлана Костянтинівна, Базика Сергій 
Костянтинович  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грудок-Костюшко Марина Олександрівна, Сакалюк Оксана 
Олександрівна, Торган Маріанна Миколаївна, Фоміна Інесса 
Леонідівна, Черненко Наталія Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл письмових творів практичного характеру "Типові тести з 
української мови"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2182  
 
Дата реєстрації договору                          05.06.2013 

 

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  Черненко Наталія Миколаївна, Фоміна Інесса Леонідівна, Торган 
Маріанна Миколаївна, Сакалюк Оксана Олександрівна, Грудок-
Костюшко Марина Олександрівна - Хижняк Олексій Андрійович, 
Хаджирадаєва Світлана Костянтинівна, Базика Сергій 
Костянтинович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грудок-Костюшко Марина Олександрівна, Сакалюк Оксана 
Олександрівна, Торган Маріанна Миколаївна, Фоміна Інесса 
Леонідівна, Черненко Наталія Миколаївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру "Методика визначення рівня 
володіння державною мовою (Українською) Сертифікаційний рівень: 
загальне володіня"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2183  
 
Дата реєстрації договору                                05.06.2013 

 

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  Черненко Наталія Миколаївна, Фоміна Інесса Леонідівна, Торган 
Маріанна Миколаївна, Сакалюк Оксана Олександрівна, Грудок-
Костюшко Марина Олександрівна - Хижняк Олексій Андрійович, 
Хаджирадаєва Світлана Костянтинівна, Базика Сергій 
Костянтинович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грудок-Костюшко Марина Олександрівна, Сакалюк Оксана 
Олександрівна, Торган Маріанна Миколаївна, Фоміна Інесса 
Леонідівна, Черненко Наталія Миколаївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Цикл письмових творів практичного характеру "Типовые тесты по 
русскому языку как иностранному"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
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Номер реєстрації договору  2184  
 
Дата реєстрації договору                                05.06.2013 

 

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  Черненко Наталія Миколаївна, Фоміна Інесса Леонідівна, Торган 
Маріанна Миколаївна, Сакалюк Оксана Олександрівна, Грудок-
Костюшко Марина Олександрівна - Хижняк Олексій Андрійович, 
Хаджирадаєва Світлана Костянтинівна, Базика Сергій 
Костянтинович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобова Ольга Володимирівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Музичне мистецтвуо. 3 клас" для загальноосвітніх 
навчальних закладів"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  2185  
 
Дата реєстрації договору                                06.06.2013 

 

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"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Демиденко Надія Павлівна, Панін Владислав Вадимович, Януш Олег 
Богданович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник "English-Russian Dictionary of Maritime Terms with 
Illustrations. Англо- російський словник морських термінів з 
ілюстраціями"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2186  
 
Дата реєстрації договору                                07.06.2013 

 

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  Януш Олег Богданович, Панін Владислав Вадимович, Демиденко 
Надія Павлівна - Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макаренко Дмитро Вікторович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Нам не быть вдвоем"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2187  
 
Дата реєстрації договору                                17.06.2013 

 

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  Макаренко Дмитро Вікторович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клімашенко Володимир Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова до музичного твору "Нам не быть вдвоем"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2188  
 
Дата реєстрації договору                                17.06.2013 

 

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  Клімашенко Володимир Андрійович - Ларькін Сергій Олександрович 
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довженко Олексій Сергійович, Пономаренко Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронна пошта з веб інтерфейсом 
GYPOST або EML.UA"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2189  
 
Дата реєстрації договору                                17.06.2013 

 

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  Пономаренко Сергій Анатолійович, Довженко Олексій Сергійович - 
Ярандін Анатолій Володимирович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Денисенко Тарас Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Дім з басейном"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  2190  
 
Дата реєстрації договору                                17.06.2013 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Денисенко Тарас Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Продакшн № 1"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кошовий Олександр Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "ПРАВОЕ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2191  
 
Дата реєстрації договору                                17.06.2013 

 

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 "Юридична компанія 
"Мастерс" - Юрін Георгій Юрійович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Самсонов Костянтин Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнки: "1280-D", "1294-А", "Flori", "Histon", "Ibitsa", "Pajero 
37", "Pajero 48", "Ratel", "Remo", "Tifany"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2192  
 
Дата реєстрації договору                                17.06.2013 

 

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  Самсонов Костянтин Олегович - Саєд Мохамед Раєд  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Павлюков Іван Олексійович, Долинський Володимир Михайлович, 
Лунін Едуард Олександрович, Ван Сергій Шулинович, Бондарчук 
Сергій Миколайович, Левченко Тетяна Павлівна, Бондарчук Олексій 
Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма, що забезпечує ведення Єдиного державного 
реєстру судових рішень"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2193  
 
Дата реєстрації договору                                17.06.2013 

 

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  Відкрите акціонерне товариство "Юртех" - Державне підприємство 
"Інформаційні судові системи"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волошин Роман Васильович, Гармаш Тетяна Андріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплект технічної документації на кран-
маніпулятор КР 308"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2194  
 
Дата реєстрації договору                                26.06.2013 

 

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 "Нікопольський кранобудівний 
завод" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікопольський 
кранобудівний завод"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волошин Роман Васильович, Гармаш Тетяна Андріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплект технічної документації на лебідку 
самохідну ЛС - 125"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2195  
 
Дата реєстрації договору                                26.06.2013 

 

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 "Нікопольський кранобудівний 
завод" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікопольський 
кранобудівний завод"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Волошин Роман Васильович, Гармаш Тетяна Андріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплект технічної документації на машину для 
видачі пучка в каналоутворювач"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2196  
 
Дата реєстрації договору                                26.06.2013 

 

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  Приватне акціонерне товариство "Нікопольський кранобудівний 
завод" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Нікопольський 
кранобудівний завод"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дубовик Євген Олегович (Бома), Лобода Світлана Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Под лёд"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2197  
 
Дата реєстрації договору                                03.07.2013 

 

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 Лобода Світлана Сергіївна - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ЛОБОДА МЬЮЗІК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савенко Наталя Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Expertus"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  2198  
 
Дата реєстрації договору                                03.07.2013 

 

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  Савенко Наталя Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міжнародний центр фінансово-економічного 
розвитку - Україна"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Парненко Олексій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру у формі презентації 
на тему "Побудова математичної моделі ефективності рекламних 
компаній"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2199  
 
Дата реєстрації договору                                03.07.2013 

 

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  Парненко Олексій Анатолійович - Компанія "ЕІРМЕЙШЕН 
ЛІМІТЕД" (Company "AIRMATION LIMITED")  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки) "BISON", "BUFFALO", 
"LONDON", "RHINO PARTRIGE", "VALERIA", "АЛЕКСАНДР", 
"АННА", "НИКОЛАЙ"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2200  
 
Дата реєстрації договору                                03.07.2013 

 

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  Кісельов Євген Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс системи 
автоматизації банківської діяльності "Whiteant" ("Whiteant") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2201  
 
Дата реєстрації договору                                03.07.2013 

 

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  Кісельов Євген Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пігаль Ірина Вячеславівна, Сніжко Дмитро Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Stubborn"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2202  
 
Дата реєстрації договору                                03.07.2013 

 

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  Сніжко Дмитро Миколайович, Пігаль Ірина Вячеславівна - Рак 
Марія Олександрівна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бруква Володимир Васильович, Нестеренко Тамара Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Сучасні матеріали і технології санітарно-
технічних систем та устаткування"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2203  
 
Дата реєстрації договору                                04.07.2013 

 

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  Нестеренко Тамара Миколаївна, Бруква Володимир Васильович - 
Державне спеціалізоване видавництво "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гусаров Сергій Миколайович, Астапкович Володимир Іванович, 
Будник Сергій Іванович, Демянко Олександр Миколайович, Берізко 
Микола Михайлович, Колчинський Юрій Йосипович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "ПБДР - Екзаменаційні білети: навч. метод. посібн. (14-те 
видання)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2204  
 
Дата реєстрації договору                                10.07.2013 

 

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  Колчинський Юрій Йосипович, Берізко Микола Михайлович, 
Демянко Олександр Миколайович, Будник Сергій Іванович, 
Астапкович Володимир Іванович, Гусаров Сергій Миколайович - 
Мале науково-виробниче приватне підприємство "Світлофор"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савченко Сергій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Автоматизована 
система управління CrowdNet" ("АСУ CrowdNet") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2205  
 
Дата реєстрації договору                                17.07.2013 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Савченко Сергій Анатолійович - Артамонов В'ячеслав Георгійович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дробаха Анатолій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 
захисту інформації "Cisco UVPN-ZAS"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2206  
 
Дата реєстрації договору                                17.07.2013 

 

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  Дробаха Анатолій Іванович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Системи криптографічного захисту "Криптософт"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кияшко Олег Миколайович, Марков Іван Євгенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
відстеження в обігу упаковок лікарських засобів з використанням 
маркування та кодифікації"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2207  
 
Дата реєстрації договору                                31.07.2013 

 

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  Компанія КМ ВЕР ЛІМІТЕД ("KM Ware Limited") (резидент 
Гонконгу) - Дочірнє підприємство "КМ ТЕХНО"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Віктор Степанович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад творів "Історія кавалера де Грійо і Манон Леско" аббата 
Прево та "Небезпечні зв'язки" Шарло де Лакло  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2208  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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 Віктор Степанович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жулинський Микола Григорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Передмова та примітки до твору М.Хвильового "Санаторійна зона"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2209  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Жулинський Микола Григорович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Панасенко Тетяна Михайлівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Передмова і коментарі до творів Г.Тютюнника "Вир", І.Карпенко-
Карого "Хозяїн", Б.І.Антонича "На другому березі"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2210  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Панасенко Тетяна Михайлівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Перепадя Анатолій Олексійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад твору Н. Мак'явеллі "Державець. Флорентійські хроніки"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2211  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Перепадя Анатолій Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мардер Роман В'ячеславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад твору П.О. Бомарше "Злочинна мати, або Другий Тартюф" 
та авторська передмова в книжці "Севільській цирульник"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2212  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Мардер Роман В'ячеславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Верховень Володимир Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад твору Жан-Жака Руссо "Сповідь"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2213  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Верховень Володимир Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Радієнко Дарія Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад твору Г.Мелвіла "Мобі Дік"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2214  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Радієнко Дарія Олександрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Віктор Степанович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад твору Цао Сюєцінь "Сон у червоному теремі"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2215  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Бойко Віктор Степанович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Борщевський Сергій Юхимович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад п'єс П.Кальдерона "Дама-примара" і "Стійкий принц"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2216  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Борщевський Сергій Юхимович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Летунівська Ірина Вікторівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Примітки до твору Г.Мелвіла "Мобі Дік"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2217  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Летунівська Ірина Вікторівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойко Віктор Степанович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад твору Лоренса Стерна "Трістрам Шенді"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2218  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 
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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  Бойко Віктор Степанович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чорнобай Володимир Петрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Передмова та примітки до твору Цао Сюєцінь "Сон у червоному 
теремі"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2219  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Чорнобай Володимир Петрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рязанцева Тетяна Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Передмова та примітки до творів П.Кальдерона "Дама-примара" і 
Стійкий принц"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2220  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Рязанцева Тетяна Миколаївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білик Наталія Дмитрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Передмова та примітки до книги Джека Лондона "Північна Одіссея" 
в серії "Бібліотека світової літератури"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2221  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Білик Наталія Дмитрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горбатько Володимир Кузьмич  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад творів Джека Лондона "Північна Одіссея", "Закон життя", 
"Каньйон з чистого золота", "Непередбачене", "Стежиною 
примарних сонць", "Пошитий в Дурні", "Відступник", "Дім Мапуї", 
"Маукі", "Маккоїв нащадок", "Коли світ був молодий", "Презумпція 
невинуватості", "Мексиканець", "Вічність форм", "Волоцюга і фея"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2222  
 
Дата реєстрації договору                                01.08.2013 

 

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  Горбатько Володимир Кузьмич - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво Фоліо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чуйко Володимир Лук'янович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художнє видання "Книга про Батька. Українські поети 
ХІХ-ХХІ століть. Антологія" ("Книга про Батька") 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Номер реєстрації договору  2223  
 
Дата реєстрації договору                                07.08.2013 

 

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  Чуйко Володимир Лук'янович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавництво "Криниця"   

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фокша Костянтин Сергійович, Козорог Антон Миколайович, 
Налівків Сергій Юрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексна інформаційна система 
забезпечення електронних закупівель і торгів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2224  
 
Дата реєстрації договору                                07.08.2013 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОВЛАНУТ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Єдина торгівельна 
система"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слуцька Ірина Валентинівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнки: "Paula", "Flower", "Aurora", "Diamond Florin", "Phlox", 
"Sarkan Venzel", "Elma"   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2225  
 
Дата реєстрації договору                                14.08.2013 

 

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  Гнєдаш Тетяна Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Оригінальний літературний сценарій 
телевізійного Телефільму в жанрі мелодрами - сценарії 2 (двух) серій 
(епізодів) з 1-ї по 2-гу - під назвою "СВЕТКА" ("СВЕТКА") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2226  
 
Дата реєстрації договору                                15.08.2013 

 

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 "СЦ МАСТЕР" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнєдаш Тетяна Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Оригінальний літературний сценарій 
телевізійного Телефільму в жанрі мелодрами - сценарії 2 (двух) серій 
(епізодів) з 1-ї по 2-гу - під назвою "ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ" 
("ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМОМ") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2227  
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Дата реєстрації договору                                15.08.2013 

 

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 "СЦ МАСТЕР" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнєдаш Тетяна Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Оригінальний літературний сценарій 
телевізійного багатосерійного фільму в жанрі мелодрами - сценарії 16 
(шістнадцять) серій (епізодів) з 1-ї по 16-ту серію - під назвою 
"КАПИТАНША" ("КАПИТАНША") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2228  
 
Дата реєстрації договору                                15.08.2013 

 

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 "СЦ МАСТЕР" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Руденко Анатолій Вікторович (Карлюга), Марченко Наталія 
Вікторівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Оригінальний літературний сценарій 
багатосерійного телевізійного Телефільму в жанрі мелодрами - 
сценарії 4 (чотирьох) серій (епізодів) з 1-ї по 4-ту - під назвою 
"ПЛАЦКАРТНЫЙ ВАГОН" ("ПЛАЦКАРТНЫЙ ВАГОН") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2229  
 
Дата реєстрації договору                                15.08.2013 

 

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 "СЦ МАСТЕР" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вершинін Володимир Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Конфігурація "Управління карантинною 
інспекцією" для технологічної платформи 1С: Підприємство 8.0, 8.1, 8.2"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2230  
 
Дата реєстрації договору                                16.08.2013 

 

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  Вершинін Володимир Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ГОЛДЕН БРУК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коник Олексій Миколайович, Суярко Олексій Юрійович, Бубнов 
Володимир Валентинович, Захаров Олег Ігоревич, Требін Сергій 
Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Суринець Василь 
Васильович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Gate-IP"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2231  
 
Дата реєстрації договору                                16.08.2013 

 

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  Суринець Василь Васильович, Корсун Сергій Валерійович, Требін 
Сергій Леонідович, Захаров Олег Ігоревич, Бубнов Володимир 
Валентинович, Суярко Олексій Юрійович, Коник Олексій 
Миколайович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТВЕРНА ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ А2 ЛТД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коник Олексій Миколайович, Суярко Олексій Юрійович, Бубнов 
Володимир Валентинович, Захаров Олег Ігоревич, Требін Сергій 
Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Суринець Василь 
Васильович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна прграма "U-Prox IP"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2232  
 
Дата реєстрації договору                                16.08.2013 

 

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  Суринець Василь Васильович, Корсун Сергій Валерійович, Требін 
Сергій Леонідович, Захаров Олег Ігоревич, Бубнов Володимир 
Валентинович, Суярко Олексій Юрійович, Коник Олексій 
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Миколайович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТВЕРНА ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ А2 ЛТД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Майорнікова Яна Юріївна, Мішин Андрій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Огонь между нами"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2233  
 
Дата реєстрації договору                                19.08.2013 

 

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  Мішин Андрій Олександрович, Майорнікова Яна Юріївна - Бокарєва 
Ксенія Андріївна (Bokareva Ksenia Andreevna)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Панасенко Євгений Пахомович, Пустовой Дмитро Миколайович, 
Семенюк Валерій Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "ЩИТИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. ЩПС 
ХХХ ххх В/хххх А. ТЕХНІЧНІ УМОВИ. ЩИТЫ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА, ЩПТ ХХХ ХХХ В/ХХХХ А. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ТУ 
У 31.2-31282244-004:2010"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення  
 

Номер реєстрації договору  2234  
 
Дата реєстрації договору                                19.08.2013 

 

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 "СЕЛКОМ" - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "СЕЛКОМ ЕЛЕКТРОНІК"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гібелінда Ольга Валентинівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Трамвайні сни"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер реєстрації договору  2235  
 
Дата реєстрації договору                                20.08.2013 

 

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  Гібелінда Ольга Валентинівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Продакшн № 1"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Євдокимова Світлана Ігорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір "ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ОТКРЫТИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МАГАЗИНА СПОРТЛИГА"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
креслення, План, складений твір  

 

Номер реєстрації договору  2236  
 

Дата реєстрації договору                                20.08.2013 

 

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  Євдокимова Світлана Ігорівна - Юкрюкі Менеджмент Лімітед 
(Ukruky Management Limited)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кривко Володимир Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сайт www.rio.ua"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва, складений 
твір  

 

Номер реєстрації договору  2237  
 
Дата реєстрації договору                                20.08.2013 

 

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  Кривко Володимир Іванович - Профекс Холдінг Лімітед (Profex 
Holdings Limited)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Головков Вадим Олександрович, Гончаренко Ігор Ігорович, Дягілєв 
Вадим Володимирович, Монський Артем Михайлович, Янковський 
Максим Леонідович, Гоцюк Олександр Віталійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Navy Fight" (українською: "Морський бій", 
російською: "Морской бой")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2238  
 
Дата реєстрації договору                                20.08.2013 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гоцюк Олександр Віталійович, Янковський Максим Леонідович, 
Монський Артем Михайлович, Дягілєв Вадим Володимирович, 
Гончаренко Ігор Ігорович, Головков Вадим Олександрович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аратог"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Головков Вадим Олександрович, Гончаренко Ігор Ігорович, Дягілєв 
Вадим Володимирович, Розін Євген Михайлович, Янковський 
Максим Леонідович, Гоцюк Олександр Віталійович, Лехно Дмитро 
Робертович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Crazy Sapper" (українською: "Божевільний 
сапер", російською: "Сумасшедший сапер")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2239  
 
Дата реєстрації договору                                20.08.2013 

 

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  Лехно Дмитро Робертович, Гоцюк Олександр Віталійович, 
Янковський Максим Леонідович, Розін Євген Михайлович, Дягілєв 
Вадим Володимирович, Гончаренко Ігор Ігорович, Головков Вадим 
Олександрович - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аратог"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гуляк Анатолій Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Довженко Олександр. Вибрані твори"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2240  
 
Дата реєстрації договору                                21.08.2013 

 

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  Гуляк Анатолій Борисович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сакцент Плюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Терещенко Василь Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів "Ой, матінко - зірка"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2241  
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Дата реєстрації договору                                21.08.2013 

 

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  Терещенко Василь Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Оберіг"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бальва Сергій Юрійович, Яворський Антон Євгенійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програми для відеоконференцзв'язку "SRS Connect"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2242  
 
Дата реєстрації договору                                21.08.2013 

 

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  Яворський Антон Євгенійович, Бальва Сергій Юрійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціальні Реєструючі 
Системи"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Майорнікова Яна Юріївна, Мішин Андрій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Save my soul"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2243  
 
Дата реєстрації договору                                22.08.2013 

 

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  Мішин Андрій Олександрович, Майорнікова Яна Юріївна - Бокарєва 
Ксенія Андріївна (Bokareva Ksenia Andreevna)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Опанасюк Юрій Володимирович, Дорохов Дмитро Сергійович, 
Лященко Олена Валеріївна, Кривець Валентина Василівна, Опанасюк 
Іван Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "1С: Стоматологія", науковий твір "Модель 
ведення стоматологічного прийому пацієнтів (організаційно-технічні 
рекомендації)"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, комп’ютерна програма, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2244  
 
Дата реєстрації договору                                27.08.2013 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут прогресивних 
стоматологічних технологій" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІМПЛАНТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Красніков Денис Анатолійович, Бабушкін Сергій В'ячеславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний проект "Многофункциональный спортивно-концертный 
комплекс Донецк Арена, Украина"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 

Номер реєстрації договору  2245  
 
Дата реєстрації договору                                27.08.2013 

 

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  Бабушкін Сергій В'ячеславович, Красніков Денис Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна проектно-
архітектурна компанія"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Снєтілов Євген Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Amadeus Content Rail"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2246  
 
Дата реєстрації договору                                27.08.2013 

 

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  Снєтілов Євген Сергійович - Іноземне підприємство "Амадеус 
Україна"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сербін Олег Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PODOROZHNIKI.COM"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2247  
 
Дата реєстрації договору                                27.08.2013 

 

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  Сербін Олег Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАРПУЛ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вишеславський Гліб Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Армянская баллада" (Армения в творчестве украинского 
поэта Леонида Вышеславского)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2248  
 
Дата реєстрації договору                                28.08.2013 

 

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  Вишеславський Гліб Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Видавничій дім Дмитра Бураго"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Воробьєв 
Владімір Анатольєвіч (Воробьев Владимир Анатольевич), Конєв 
Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич), Кудінов Сєргєй 
Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович), Рибін Владімір 
Вікторовіч (Рыбин Владимир Викторович), Іванов Дмітрій 
Гєрмановіч  (Иванов Дмитрий Германович), Оруджев Алєксандр 
Айдєновіч  (Оруджев Александр Айденович)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма «Программный комплекс сбора, обработки и 
анализа информации о процессе строительства скважин «GEOTEK»  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2249  
 
Дата реєстрації договору                                28.08.2013 

 

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  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общест - Общєство с огранічєнной 
отвєтствєнностью "ГЄОТЕК-ГРУПП" (Общество с ограниченной 
ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП")  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хмелевський Юрій Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система розробки сайтів UwinCMS (версія 
3.0)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2250  
 
Дата реєстрації договору                                29.08.2013 

 

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  Хмелевський Юрій Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЮВІНАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кравець Ярослав Іванович, Купрієць Петро Валерійович, Довгалюк 
Олег Станіславович, Охріменко Олексій Валерійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WideCoup Billing 3.2"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2251  
 
Дата реєстрації договору                                30.08.2013 

 

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 "Національні Електронні 
Комунікації" - Товариство з обмеженою відповідальністю "НАТЕК 
РД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сахалтуєв Андріан Раднаєвич, Сахалтуєва Ірина Раднавна, Ватьян 
Армен Макічович, Безрутченко Оксана Миколаївна, Амброз 
Олександра Сергіївна, Лук'янчіков Олексій Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір («ТРЕНЕР: ПЕРША КРОВ»; «СЕКС-МІСІЯ 
НЕМОЖЛИВА»; «НІХТО НЕ ХОТІВ ПРОГРАВАТИ»; «ОДИН У 
ПОЛІ ВОЇН»; «БАБЛАНИ-18: МІСТО ЗЕРО»; «ПІВФІНАЛ: МАТЧ 
СМЕРТІ»; «ПОМСТА «ЗОЛОТОЇ ОРДИ»; «АРМАГЕДОН») 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2252  
 
Дата реєстрації договору                                30.08.2013 

 

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  Лук'янчіков Олексій Володимирович, Амброз Олександра Сергіївна, 
Безрутченко Оксана Миколаївна, Ватьян Армен Макічович, 
Сахалтуєва Ірина Раднавна, Сахалтуєв Андріан Раднаєвич - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сахалтуєв продакшен 
компані"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бруква Володимир Васильович, Нестеренко Тамара Миколаївна, 
Пятничук Тетяна Володимирівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис видання "Сучасні матеріали і технології санітарно-технічних 
систем та устаткування"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2253  
 
Дата реєстрації договору                                30.08.2013 

 

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  Пятничук Тетяна Володимирівна, Нестеренко Тамара Миколаївна, 
Бруква Володимир Васильович - Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта"  

  
 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування 

організації 

 

Сфера діяльності організації 

 

Місцезнаходження 

 

Свідоцтво № 1/2003 

від 08.07.2003 

 

Всеукраїнське об’єднання 

суб’єктів авторських і 

суміжних прав “Оберіг”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб‘єктів авторського права, 

виконавців, виробників  

фонограм, виробників 

відеограм 

вул. Пушкінська, 32,   

м. Київ, 01004 

 

Свідоцтво № 3/2003 

від 22.08.2003 

 

Державна організація 

“Українське агентство з 

авторських та суміжних 

прав”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб’єктів авторського права і 

суміжних прав (переважно 

здійснює управління майно-

вими правами суб´єктів  

авторського права) 

вул. Б. Хмельницького, 

41-а, м. Київ, 01030 

Свідоцтво № 4/2003 

від 22.08.2003 

 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний 

альянс” 

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб‘єктів авторського права і 

суміжних прав 

вул. 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 авторського права і 

суміжних прав 

вул. Шовковична, 10, 

офіс 28, м. Київ, 01021 

Свідоцтво № 7/2005 

від 26.01.2005 

 

Асоціація „Дім авторів 

музики в Україні”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб‘єктів авторського права 

вул. Шовковична, 10, 

оф. 28, м. Київ, 01021 

(для листування) 

Свідоцтво № 9/2005 

від 12.08.2005 

(Свідоцтво поновле-

но згідно з резолю-

тивною частиною  

ухвали Вищого 

адміністративного 

суду України від 

18.06.2013 року) 

Всеукраїнська громадська 

організація “Автор” 

Управління на колективній 

основі майновими правами 

авторів музичних, 

літературних, музично-

драматичних творів образо-

творчого мистецтва та 

інших, відповідно до пере-

даних в управління прав 

а/с. № 22, м. Київ-033, 

01033 

Свідоцтво № 10/2006 

від 10.03.2006 

Асоціація „Гільдія 

виробників відеограм і 

фонограм”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

виробників відеограм, 

виробників фонограм 

вул. 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 авторського права, 

виконавців, виробників  

фонограм, виробників 

відеограм 

вул. Михайла Гру-

шевського, 28/2,     

м. Київ, 01021 

Свідоцтво № 14/2008 

від 01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація „Всеукраїнське 

Агентство Авторських 

Прав”  

Колективне управління май-

новими правами суб’єктів 

авторського права та 

суміжних прав  

поштова адреса:  

вул. Гмирі, 4, оф. 13,   

м. Київ, 02140 

 

юридична адреса:   

вул. Довнар-
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Номер свідоцтва, 

 дата видачі 

Повне найменування 

організації 

 

Сфера діяльності організації 

 

Місцезнаходження 

 

Запольського, 4,         

кв. 102, м. Київ, 04116 

Свідоцтво № 15/2009 

від 10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 

організація “Агентство 

охорони 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 авторського 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 авторського права і 

суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Саксаганського, 6, 

кім. 306, м. Київ, 01033 

Свідоцтво від № 

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’янська, 1, 

офіс 802, м. Київ, 03680 

Свідоцтво № 19/2011 

від 24.01.2011 

Приватна організація 

„Українська ліга авторсь-

ких і суміжних прав”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб’єктів авторського права і 

(або) суміжних прав 

вул. Бажова, буд. 15/20, 

м. Київ, 02100 

Свідоцтво № 20/2012 

від 26.04.2012 

Спілка об’єднань грома-

дян „Асоціація з 

управління 

аудіовізуальними правами 

„АРМА-Україна”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб’єктів авторського права і 

суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

юридична адреса: 

вул. Дмитрівська, 46,  

м. Київ, 01054; 

 

адреса 

місцезнаходження: 

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, 

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 

 

 

761 

 

Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об’єктами авторського права 

 

Об’єкт авторського права  Аудіовізуальний твір  
 

Номер свідоцтва  49096, 49097, 49098, 49111, 49434, 49581, 49609, 49610, 49664, 49734, 49752, 

49994, 49995, 50009, 50036, 50046, 50050, 50051, 50120, 50121, 50122, 50195, 50200, 

50201, 50295, 50325, 50361, 50482, 50524, 50587, 50610, 50611, 50707, 50765, 50834, 

50883, 50884, 50927, 50928  
Об’єкт авторського права  База даних  
 

Номер свідоцтва  49389, 49474, 49476, 49505, 49506, 49617, 49667, 49707, 49708, 50542, 50543, 

50544, 50545, 50570, 50623, 50899  
Об’єкт авторського права  Ескіз  
 

Номер свідоцтва  49073, 49211, 49949, 50059, 50293  
Об’єкт авторського права  Ілюстрація  
 

Номер свідоцтва  49063, 49067, 49068, 49069, 49070, 49071, 49080, 49102, 49107, 49120, 49127, 

49172, 49188, 49210, 49214, 49265, 49267, 49311, 49312, 49313, 49314, 49317, 49318, 

49319, 49325, 49327, 49328, 49330, 49343, 49383, 49390, 49397, 49414, 49437, 49438, 

49439, 49443, 49444, 49451, 49453, 49492, 49543, 49553, 49555, 49556, 49564, 49579, 

49601, 49606, 49628, 49635, 49659, 49660, 49676, 49679, 49694, 49695, 49698, 49699, 

49719, 49720, 49722, 49735, 49758, 49766, 49770, 49774, 49783, 49802, 49826, 49829, 

49832, 49833, 49837, 49847, 49872, 49899, 49900, 49907, 49909, 49912, 49914, 49915, 

49923, 49924, 49925, 49927, 49928, 49943, 49944, 49977, 49986, 49996, 49997, 49998, 

49999, 50000, 50015, 50031, 50081, 50082, 50083, 50084, 50085, 50086, 50087, 50088, 

50089, 50090, 50091, 50092, 50093, 50095, 50096, 50124, 50128, 50133, 50135, 50170, 

50172, 50211, 50212, 50213, 50214, 50219, 50239, 50240, 50243, 50259, 50261, 50269, 

50273, 50274, 50285, 50310, 50329, 50366, 50389, 50391, 50425, 50427, 50428, 50455, 

50469, 50471, 50496, 50502, 50506, 50508, 50517, 50548, 50549, 50550, 50551, 50552, 

50571, 50578, 50579, 50581, 50584, 50586, 50613, 50618, 50619, 50640, 50692, 50700, 

50710, 50711, 50712, 50713, 50714, 50716, 50717, 50721, 50740, 50750, 50756, 50764, 

50765, 50766, 50767, 50768, 50769, 50778, 50780, 50782, 50783, 50784, 50785, 50795, 

50801, 50807, 50810, 50822, 50823, 50828, 50879, 50880, 50881, 50897, 50898, 50906, 

50908, 50929, 50944, 50945, 50966, 50968, 50984, 50994, 50995, 50996, 50997  
Об’єкт авторського права  Карта  
 

Номер свідоцтва  50457  
Об’єкт авторського права  Картографічний твір  
 

Номер свідоцтва  49932  
Об’єкт авторського права  Комп'ютерна програма  
 

Номер свідоцтва  49045, 49057, 49059, 49060, 49066, 49088, 49089, 49090, 49091, 49095, 49100, 

49118, 49119, 49131, 49132, 49133, 49150, 49160, 49161, 49164, 49165, 49166, 49170, 

49171, 49174, 49181, 49182, 49183, 49184, 49185, 49186, 49187, 49189, 49194, 49227, 

49228, 49230, 49233, 49255, 49276, 49277, 49278, 49283, 49284, 49285, 49286, 49287, 

49295, 49296, 49307, 49310, 49320, 49337, 49338, 49339, 49358, 49359, 49360, 49361, 

49363, 49364, 49365, 49366, 49371, 49372, 49373, 49374, 49375, 49384, 49387, 49388, 

49412, 49414, 49450, 49466, 49473, 49475, 49477, 49479, 49480, 49481, 49484, 49486, 

49495, 49523, 49524, 49525, 49526, 49527, 49528, 49529, 49530, 49531, 49552, 49560, 

49563, 49569, 49570, 49574, 49575, 49578, 49618, 49619, 49634, 49647, 49658, 49663, 

49666, 49668, 49669, 49670, 49671, 49684, 49686, 49688, 49691, 49693, 49697, 49704, 

49706, 49710, 49711, 49713, 49714, 49715, 49737, 49759, 49760, 49763, 49768, 49773, 
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49775, 49777, 49778, 49779, 49780, 49781, 49796, 49799, 49800, 49803, 49804, 49805, 

49815, 49851, 49852, 49853, 49854, 49855, 49856, 49857, 49875, 49876, 49886, 49891, 

49892, 49893, 49894, 49895, 49902, 49903, 49905, 49906, 49918, 49926, 49931, 49933, 

49934, 49935, 49947, 49955, 49956, 49969, 49970, 49980, 49981, 49982, 49983, 49984, 

49987, 49988, 49989, 49990, 49991, 49992, 49993, 50004, 50005, 50006, 50007, 50008, 

50032, 50037, 50038, 50065, 50070, 50071, 50097, 50119, 50129, 50137, 50139, 50141, 

50143, 50151, 50165, 50189, 50196, 50202, 50203, 50215, 50216, 50218, 50228, 50229, 

50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50275, 50276, 50277, 50278, 50279, 

50286, 50287, 50288, 50291, 50294, 50309, 50311, 50312, 50314, 50316, 50331, 50332, 

50333, 50334, 50335, 50336, 50337, 50338, 50339, 50340, 50341, 50342, 50343, 50344, 

50345, 50346, 50347, 50348, 50349, 50350, 50351, 50352, 50353, 50368, 50369, 50370, 

50371, 50372, 50373, 50374, 50393, 50400, 50401, 50405, 50406, 50408, 50409, 50411, 

50432, 50433, 50440, 50441, 50442, 50446, 50447, 50448, 50464, 50466, 50472, 50473, 

50477, 50490, 50491, 50493, 50503, 50504, 50511, 50513, 50514, 50516, 50525, 50526, 

50527, 50528, 50530, 50555, 50556, 50557, 50558, 50559, 50560, 50561, 50565, 50577, 

50594, 50596, 50598, 50609, 50622, 50634, 50637, 50638, 50641, 50642, 50643, 50657, 

50658, 50659, 50682, 50689, 50690, 50732, 50733, 50734, 50735, 50736, 50737, 50738, 

50739, 50744, 50747, 50773, 50800, 50821, 50826, 50827, 50842, 50845, 50846, 50847, 

50858, 50860, 50861, 50862, 50867, 50868, 50869, 50874, 50875, 50877, 50886, 50887, 

50904, 50905, 50912, 50913, 50916, 50917, 50918, 50923, 50924, 50941, 50942, 50943, 

50946, 50951, 50952, 50953, 50954, 50957, 50958, 50959, 50960, 50972, 50986, 51007, 

51008, 51009, 51011, 51012, 51013, 51014, 51027, 51030, 51037, 51039, 51040, 51041, 

51042, 51046, 51047, 51048, 51049  
Об’єкт авторського права  Креслення  
 

Номер свідоцтва  49159, 49203, 49270, 49351, 49736, 50031, 50128, 50428, 50535, 50536, 50537, 

50538, 50539, 50540, 50708, 50709  
Об’єкт авторського права  Креслення, що стосується архітектури  
 

Номер свідоцтва  50059  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір  
 

Номер свідоцтва  49046, 49048, 49051, 49052, 49054, 49078, 49094, 49102, 49145, 49146, 49147, 

49148, 49149, 49156, 49163, 49200, 49204, 49210, 49232, 49234, 49253, 49256, 49257, 

49260, 49262, 49263, 49264, 49273, 49280, 49288, 49309, 49323, 49330, 49345, 49367, 

49380, 49383, 49395, 49400, 49444, 49445, 49446, 49447, 49448, 49449, 49454, 49455, 

49456, 49457, 49458, 49459, 49460, 49461, 49462, 49463, 49464, 49483, 49488, 49489, 

49518, 49562, 49571, 49576, 49586, 49587, 49594, 49598, 49605, 49612, 49620, 49625, 

49638, 49650, 49652, 49656, 49660, 49661, 49662, 49689, 49700, 49701, 49702, 49716, 

49735, 49742, 49743, 49746, 49754, 49755, 49764, 49786, 49793, 49795, 49797, 49817, 

49818, 49819, 49820, 49821, 49822, 49849, 49863, 49867, 49872, 49885, 49919, 49928, 

49929, 49930, 49945, 49954, 49959, 49961, 49972, 49977, 49978, 50014, 50027, 50045, 

50053, 50078, 50079, 50080, 50118, 50136, 50142, 50144, 50147, 50162, 50163, 50164, 

50166, 50175, 50199, 50220, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50241, 50243, 50259, 

50273, 50274, 50297, 50313, 50317, 50329, 50362, 50402, 50438, 50439, 50444, 50452, 

50463, 50470, 50474, 50506, 50508, 50512, 50518, 50522, 50533, 50534, 50553, 50578, 

50579, 50586, 50592, 50601, 50606, 50621, 50639, 50640, 50649, 50653, 50656, 50670, 

50671, 50684, 50685, 50688, 50694, 50695, 50696, 50697, 50707, 50717, 50724, 50725, 

50728, 50745, 50774, 50784, 50786, 50787, 50788, 50813, 50824, 50825, 50838, 50840, 

50841, 50849, 50876, 50878, 50880, 50881, 50888, 50889, 50890, 50891, 50892, 50893, 

50894, 50895, 50896, 50897, 50901, 50902, 50908, 50910, 50911, 50920, 50932, 50933, 

50935, 50950, 50978, 50979, 50985, 50988, 50990, 50991, 50992, 50998, 51000, 51001, 

51035  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Номер свідоцтва  50127, 50194, 50290, 50385, 50999  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер свідоцтва  49115, 49126, 49167, 49176, 49209, 49271, 49281, 49331, 49377, 49392, 49408, 

49409, 49410, 49411, 49467, 49468, 49469, 49470, 49521, 49542, 49603, 49604, 49675, 
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49744, 49745, 49747, 49748, 49753, 49879, 49896, 50026, 50131, 50132, 50167, 50168, 

50169, 50207, 50280, 50379, 50462, 50468, 50481, 50495, 50519, 50531, 50580, 50581, 

50583, 50614, 50625, 50628, 50629, 50635, 50680, 50716, 50727, 50762, 50797, 50798, 

50799, 50833, 50837, 50931, 50975, 51045  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Номер свідоцтва  49108, 49109, 49110, 49275, 49341, 49382, 49616, 49772, 49794, 49962, 50034, 

50135, 50161, 50365, 50394, 50480, 50521, 50573, 50721, 50761  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Номер свідоцтва  49127, 50981  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер свідоцтва  49197, 49198, 49274, 49329, 49343, 49385, 49440, 49441, 49582, 49583, 49584, 

49585, 49597, 49600, 49607, 49611, 49659, 49770, 49979, 49996, 49997, 49998, 49999, 

50081, 50082, 50083, 50084, 50085, 50086, 50087, 50088, 50089, 50090, 50091, 50092, 

50093, 50094, 50095, 50096, 50112, 50113, 50114, 50148, 50179, 50180, 50181, 50182, 

50183, 50184, 50185, 50186, 50187, 50188, 50238, 50239, 50240, 50242, 50244, 50245, 

50246, 50247, 50248, 50249, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50260, 

50284, 50299, 50328, 50396, 50397, 50398, 50427, 50430, 50581, 50617, 50672, 50723, 

50780, 50781, 50782, 50783, 50785, 50789, 50790, 50791, 50792, 50793, 50794, 50859, 

50947, 50955, 50976, 50994, 50995, 50996, 50997, 51005, 51006, 51018, 51019, 51020  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Номер свідоцтва  50366  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Номер свідоцтва  49238, 49239, 49240, 49241, 49242, 49243, 49244, 49509, 49513, 49514, 49963, 

51015, 51016  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  49067, 49068, 49069, 49070, 49071, 49452, 49579, 49758, 49957, 49960, 50170, 

50375, 50562, 50563, 50564, 50729, 50820, 50885, 50947, 51018, 51019  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Номер свідоцтва  49357, 50033, 50980  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер свідоцтва  49120, 49159, 49205, 49492, 49496, 49561, 49628, 49749, 49798, 49847, 49921, 

49923, 49924, 49925, 50031, 50128, 50133, 50204, 50237, 50363, 50425, 50748, 50772, 

50823, 50940, 51004  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер свідоцтва  49055, 49056, 49058, 49061, 49063, 49075, 49076, 49077, 49080, 49081, 49082, 

49083, 49084, 49101, 49103, 49104, 49105, 49106, 49107, 49121, 49122, 49123, 49124, 

49125, 49151, 49152, 49153, 49154, 49155, 49157, 49158, 49162, 49169, 49172, 49191, 

49192, 49193, 49195, 49212, 49213, 49214, 49231, 49236, 49261, 49267, 49311, 49312, 

49313, 49314, 49315, 49316, 49317, 49318, 49319, 49324, 49325, 49326, 49327, 49328, 

49333, 49334, 49335, 49336, 49362, 49376, 49381, 49386, 49391, 49396, 49397, 49398, 

49403, 49404, 49405, 49406, 49433, 49435, 49436, 49437, 49438, 49439, 49451, 49453, 

49472, 49478, 49485, 49494, 49497, 49498, 49499, 49500, 49501, 49502, 49503, 49504, 

49510, 49511, 49512, 49515, 49516, 49519, 49520, 49522, 49540, 49543, 49545, 49553, 

49554, 49555, 49556, 49557, 49558, 49564, 49572, 49601, 49602, 49606, 49614, 49615, 

49626, 49635, 49639, 49648, 49657, 49673, 49674, 49676, 49678, 49679, 49680, 49681, 

49682, 49685, 49690, 49694, 49698, 49699, 49709, 49717, 49719, 49720, 49721, 49722, 

49724, 49725, 49738, 49739, 49762, 49766, 49774, 49783, 49787, 49802, 49823, 49824, 

49825, 49826, 49827, 49828, 49829, 49830, 49831, 49832, 49833, 49834, 49835, 49836, 

49837, 49838, 49839, 49840, 49841, 49842, 49843, 49844, 49858, 49859, 49860, 49861, 

49870, 49871, 49873, 49899, 49900, 49904, 49907, 49908, 49909, 49910, 49911, 49912, 

49913, 49914, 49915, 49927, 49936, 49937, 49939, 49940, 49941, 49942, 49943, 49944, 
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49952, 49966, 49973, 49974, 49975, 49986, 50000, 50001, 50011, 50013, 50015, 50042, 

50043, 50044, 50066, 50071, 50077, 50125, 50126, 50135, 50149, 50150, 50172, 50173, 

50174, 50176, 50178, 50208, 50209, 50210, 50211, 50212, 50213, 50214, 50219, 50221, 

50257, 50269, 50285, 50292, 50300, 50301, 50302, 50303, 50304, 50305, 50308, 50318, 

50319, 50320, 50321, 50322, 50376, 50377, 50388, 50389, 50390, 50391, 50407, 50410, 

50424, 50426, 50429, 50431, 50450, 50454, 50455, 50469, 50471, 50496, 50499, 50500, 

50502, 50505, 50507, 50509, 50517, 50529, 50541, 50546, 50547, 50548, 50549, 50550, 

50551, 50552, 50567, 50568, 50569, 50571, 50572, 50574, 50575, 50576, 50595, 50613, 

50616, 50618, 50619, 50620, 50626, 50627, 50636, 50645, 50650, 50651, 50652, 50654, 

50655, 50660, 50661, 50662, 50663, 50664, 50665, 50666, 50667, 50668, 50669, 50673, 

50674, 50675, 50676, 50677, 50683, 50686, 50687, 50692, 50693, 50699, 50700, 50701, 

50704, 50705, 50706, 50711, 50712, 50713, 50714, 50718, 50719, 50720, 50722, 50730, 

50742, 50750, 50751, 50752, 50753, 50754, 50755, 50756, 50758, 50764, 50765, 50766, 

50767, 50768, 50769, 50771, 50775, 50776, 50777, 50778, 50795, 50801, 50802, 50803, 

50804, 50805, 50806, 50807, 50808, 50809, 50810, 50811, 50812, 50822, 50829, 50831, 

50843, 50844, 50848, 50863, 50864, 50865, 50866, 50879, 50898, 50900, 50906, 50926, 

50929, 50944, 50945, 50955, 50962, 50963, 50964, 50965, 50966, 50967, 50968, 50969, 

50970, 50971, 50973, 50974, 50984, 50989, 51002, 51003, 51010, 51017, 51018, 51019, 

51020, 51023, 51024, 51033, 51036, 51043  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  49270, 49282, 49347, 49368, 49390, 49493, 49672, 49771, 49801, 50123, 50138, 

50289, 50310, 50366, 50593, 50597, 50612, 50624, 50726, 50740, 50839, 51020  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 

Номер свідоцтва  49741  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Номер свідоцтва  49188, 49252, 49259, 49490, 49665, 50135, 50585  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 

Номер свідоцтва  50366, 50453  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер свідоцтва  49211, 49219, 49268, 50262, 50428, 50515, 50708, 50709  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  49265, 49443, 49750, 49751, 49874, 49875, 49876, 49901, 50098, 50099, 50100, 

50101, 50102, 50103, 50104, 50105, 50106, 50282, 50465, 50584  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Номер свідоцтва  49332, 49413, 49414, 49590, 49595, 49596, 50002, 50261, 50296, 50434, 50435, 

50436, 50437, 50678  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 

Номер свідоцтва  49599  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер свідоцтва  49047, 49085, 49168, 49173, 49177, 49178, 49179, 49180, 49196, 49258, 49289, 

49290, 49291, 49292, 49293, 49294, 49399, 49401, 49487, 49559, 49637, 49641, 49642, 

49677, 49692, 49695, 49718, 49723, 49740, 49769, 49782, 49816, 49848, 49868, 49869, 

49880, 49887, 49888, 49889, 49946, 49950, 49958, 49971, 49985, 50012, 50023, 50024, 

50028, 50115, 50116, 50281, 50324, 50367, 50395, 50404, 50631, 50632, 50646, 50647, 

50743, 50779, 50925, 50982  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер свідоцтва  49065, 49177, 49178, 49179, 49180, 49208, 49272, 49294, 49487, 49507, 49621, 

49718, 49723, 49740, 49769, 49846, 49848, 49880, 49887, 49948, 50022, 50024, 50028, 

50115, 50116, 50124, 50145, 50146, 50177, 50281, 50324, 50395, 50404, 50416, 50417, 

50418, 50443, 50456, 50633, 50835, 50907, 51028  
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Об’єкт авторського права  Музичний твір без тексту  
 

Номер свідоцтва  49129, 49130, 49139, 49175, 49235, 49321, 49402, 49407, 49491, 49577, 49622, 

49623, 49624, 49687, 49806, 49807, 49808, 49809, 49810, 49811, 49812, 49951, 50003, 

50021, 50076, 50130, 50140, 50217, 50326, 50386, 50387, 50412, 50449, 50458, 50459, 

50461, 50553, 50579, 50581, 50715, 50854, 50873, 50903, 51021, 51034  
Об’єкт авторського права  Музичний твір з текстом  
 

Номер свідоцтва  49049, 49062, 49064, 49072, 49074, 49079, 49092, 49093, 49099, 49116, 49117, 

49135, 49136, 49137, 49138, 49140, 49141, 49142, 49143, 49144, 49199, 49201, 49206, 

49207, 49215, 49216, 49217, 49218, 49248, 49249, 49250, 49251, 49266, 49269, 49298, 

49299, 49300, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49321, 49322, 49340, 49342, 

49344, 49346, 49349, 49350, 49352, 49353, 49354, 49355, 49356, 49378, 49379, 49407, 

49415, 49416, 49417, 49418, 49419, 49420, 49421, 49422, 49423, 49424, 49425, 49426, 

49427, 49428, 49429, 49430, 49431, 49432, 49465, 49508, 49532, 49533, 49534, 49535, 

49536, 49537, 49538, 49539, 49540, 49541, 49608, 49613, 49627, 49629, 49630, 49631, 

49632, 49640, 49696, 49712, 49726, 49727, 49728, 49729, 49730, 49731, 49732, 49733, 

49757, 49761, 49776, 49788, 49789, 49790, 49791, 49792, 49813, 49814, 49845, 49850, 

49877, 49878, 49881, 49882, 49883, 49884, 49898, 49920, 49938, 49964, 49965, 49967, 

49968, 50003, 50020, 50021, 50025, 50048, 50055, 50056, 50057, 50062, 50063, 50064, 

50072, 50117, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50171, 

50190, 50191, 50263, 50264, 50265, 50266, 50267, 50268, 50271, 50272, 50298, 50315, 

50327, 50330, 50354, 50355, 50356, 50357, 50358, 50359, 50360, 50380, 50381, 50382, 

50383, 50384, 50392, 50413, 50414, 50415, 50445, 50449, 50451, 50460, 50476, 50484, 

50485, 50486, 50487, 50488, 50489, 50494, 50498, 50501, 50519, 50520, 50554, 50566, 

50579, 50581, 50588, 50615, 50630, 50681, 50715, 50741, 50746, 50757, 50759, 50760, 

50770, 50815, 50816, 50817, 50818, 50819, 50832, 50836, 50850, 50852, 50853, 50855, 

50856, 50857, 50870, 50871, 50872, 50882, 50919, 50921, 50922, 50927, 50934, 50936, 

50937, 50938, 50939, 50956, 50961, 50983, 51021, 51022, 51025, 51031, 51032, 51044  
Об’єкт авторського права  Постановка твору, створеного для сценічного показу  
 

Номер свідоцтва  49818, 49819, 49820, 49821, 49822  
Об’єкт авторського права  Похідний твір  
 

Номер свідоцтва  49115, 49131, 49132, 49190, 49238, 49240, 49241, 49242, 49243, 49297, 49399, 

49491, 49589, 49591, 49593, 49639, 49677, 49794, 49832, 49846, 49879, 49944, 50048, 

50052, 50075, 50076, 50107, 50118, 50119, 50162, 50163, 50164, 50176, 50220, 50262, 

50366, 50511, 50531, 50574, 50581, 50694, 50775, 50825, 50828, 50985, 51029  
Об’єкт авторського права  Складений твір  
 

Номер свідоцтва  49050, 49053, 49062, 49073, 49074, 49078, 49087, 49093, 49112, 49114, 49115, 

49126, 49130, 49139, 49151, 49161, 49167, 49175, 49176, 49192, 49193, 49195, 49202, 

49203, 49206, 49207, 49209, 49211, 49232, 49234, 49235, 49238, 49239, 49240, 49241, 

49242, 49243, 49249, 49250, 49251, 49254, 49266, 49298, 49299, 49301, 49302, 49303, 

49304, 49305, 49306, 49309, 49321, 49327, 49331, 49340, 49342, 49350, 49377, 49385, 

49386, 49395, 49402, 49403, 49404, 49405, 49406, 49407, 49409, 49410, 49411, 49444, 

49445, 49446, 49447, 49448, 49449, 49468, 49469, 49470, 49471, 49482, 49491, 49540, 

49544, 49546, 49547, 49548, 49549, 49550, 49551, 49554, 49558, 49571, 49577, 49580, 

49588, 49603, 49604, 49611, 49622, 49625, 49659, 49675, 49687, 49736, 49744, 49745, 

49746, 49747, 49748, 49758, 49761, 49794, 49825, 49828, 49833, 49839, 49840, 49843, 

49845, 49862, 49864, 49866, 49874, 49875, 49876, 49877, 49878, 49879, 49919, 49920, 

49951, 49954, 49962, 49972, 49988, 49989, 49990, 49991, 49992, 49993, 50003, 50020, 

50021, 50045, 50048, 50049, 50055, 50056, 50057, 50059, 50067, 50068, 50069, 50072, 

50073, 50074, 50075, 50076, 50107, 50108, 50109, 50110, 50111, 50114, 50117, 50123, 

50127, 50130, 50138, 50148, 50162, 50163, 50166, 50167, 50168, 50169, 50175, 50205, 

50206, 50220, 50258, 50270, 50283, 50290, 50295, 50297, 50307, 50315, 50328, 50330, 

50364, 50376, 50379, 50392, 50402, 50412, 50438, 50439, 50445, 50449, 50451, 50458, 

50459, 50460, 50461, 50462, 50467, 50476, 50481, 50492, 50494, 50495, 50496, 50501, 

50502, 50510, 50512, 50517, 50518, 50519, 50520, 50523, 50529, 50533, 50553, 50566, 
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50581, 50584, 50588, 50590, 50591, 50599, 50600, 50601, 50602, 50603, 50604, 50605, 

50606, 50607, 50608, 50625, 50628, 50629, 50639, 50644, 50679, 50684, 50694, 50695, 

50696, 50697, 50698, 50708, 50709, 50710, 50715, 50716, 50719, 50727, 50740, 50749, 

50762, 50775, 50797, 50798, 50799, 50814, 50823, 50825, 50830, 50833, 50836, 50841, 

50849, 50851, 50855, 50866, 50870, 50873, 50876, 50878, 50882, 50888, 50889, 50890, 

50891, 50892, 50893, 50894, 50895, 50896, 50900, 50914, 50919, 50927, 50931, 50975, 

50977, 50978, 50985, 50998, 51026, 51034, 51044  
Об’єкт авторського права  Твір архітектури  
 

Номер свідоцтва  49229, 49237, 49636, 50047, 50058, 50059, 50060, 50061, 50293, 50399, 50478, 

50702, 50703  
Об’єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер свідоцтва  49051, 49053, 49086, 49112, 49113, 49128, 49192, 49193, 49220, 49221, 49222, 

49223, 49224, 49225, 49226, 49232, 49234, 49239, 49245, 49246, 49247, 49254, 49279, 

49297, 49308, 49324, 49328, 49329, 49348, 49369, 49370, 49377, 49385, 49386, 49393, 

49403, 49405, 49406, 49471, 49517, 49544, 49546, 49547, 49548, 49549, 49550, 49551, 

49565, 49566, 49567, 49568, 49573, 49580, 49592, 49597, 49611, 49633, 49643, 49644, 

49645, 49646, 49649, 49651, 49653, 49654, 49655, 49683, 49742, 49756, 49765, 49767, 

49784, 49785, 49801, 49837, 49864, 49865, 49866, 49890, 49897, 49922, 49945, 49953, 

49976, 50010, 50016, 50017, 50018, 50019, 50029, 50030, 50035, 50039, 50040, 50041, 

50052, 50054, 50073, 50074, 50123, 50134, 50147, 50162, 50164, 50175, 50192, 50193, 

50197, 50198, 50227, 50236, 50270, 50273, 50274, 50283, 50306, 50307, 50402, 50419, 

50420, 50421, 50422, 50423, 50467, 50475, 50479, 50483, 50497, 50510, 50512, 50532, 

50582, 50589, 50591, 50645, 50648, 50679, 50691, 50731, 50749, 50763, 50796, 50814, 

50830, 50838, 50851, 50908, 50909, 50914, 50915, 50927, 50930, 50948, 50949, 50975, 

50987, 50993, 51026, 51038  
Об’єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва  
 

Номер свідоцтва  49050, 49862, 50163, 50403, 50523, 50590, 50644  
Об’єкт авторського права  Твір, створений для сценічного показу  
 

Номер свідоцтва  49394, 49703, 49705, 49819, 49821, 49822, 50317, 50323  
Об’єкт авторського права  Усний твір  
 

Номер свідоцтва  49309, 49442, 49916, 49917, 50378, 50518, 50841, 50888, 50889, 50890, 50891, 

50892, 50893, 50894, 50895, 50896, 50998  
Об’єкт авторського права  Фотографічний твір  
 

Номер свідоцтва  49134, 49202, 49330, 49385, 49403, 49404, 49405, 49406, 49482, 49540, 49659, 

49834, 49928, 50067, 50068, 50069, 50123, 50492, 50512, 50547, 50581, 50584, 50712, 

50823  
Об’єкт авторського права  Хореографічний твір  
 

Номер свідоцтва  49817, 49818, 49819, 49820, 49821, 49822  
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 50886, 50887, 50923 
"Фліт" (псевдонім) 49074 
Alexander O.K! (псевдонім) 49114, 50049 
Aлекс Ки (псевдонім) 49599 
DeFinch.com (псевдонім) 49133 
Dimitris Krist (псевдонім) 50927, 50928 
Go-A (псевдонім) 49064, 49064, 49064, 50326, 50326 
Milana Narniya (псевдонім) 49072 
My Freequensea (псевдонім) 51025 
Natali Dali (псевдонім) 50927, 50928 
Play Back band (псевдонім) 49352, 49352, 49352, 49353, 49353, 49353, 49354, 

49354, 49354, 49355, 49355, 49355 
Roy Crank (псевдонім) 50554 
SERGE CURRANSHEE (псевдонім) 49135, 49136, 49137, 49138 
Абрагамович Мар’яна Орестівна 50980 
Абрагамович Орест Остапович 50980 
Абрамов Вячеслав Іраклійович (Вячеславій) 49432 
Абрамова Ксенія Володимирівна 49157 
Абрамова Людмила Георгіївна 49390 
Абрамсон Артур Наумович 49472 
Абрамчук Федір Іванович 49067, 49068 
Авдєєва Галина Костянтинівна 49389 
Авксєнтьєв Максим Юрієвич 50683 
Авраменко Антоніна Іванівна 49103, 49104, 49105, 49106 
Авраменко Ганна Володимирівна 49264 
Авраменко Олег Борисович 49313 
Агєєва Олена Володимирівна 50179 
Ажермачов Геннадій Арсентійович 49923 
Азарська Олександра Олександрівна 49075, 49076 
Азарський Іван Миколайович 49075, 49076 
Айдинов Едвард Мартиросович 49430, 49431 
Акентьєв Андрій Валерійович 50175 
Акімов Євген Олександрович 49669, 49670 
Алі Мохамад Таха 49158 
Алієв Фархад Вагіф 50457 
Алтухова Ірина Миколаївна 49685 
Алфьоров Євген Андрійович 50516 
Алфьоров Олександр Генадійович 50173 
Альонкіна Ніна Павлівна 50239, 50240, 50783, 50785 
Альошечкін Олександр Анатолійович 49888 
Альошин Сергій Павлович 50846 
Амбросов Сергій Володимирович 49438, 49439 
Аміргусейнов Олег Вікторович 50530 
Амосьонок Олександр Володимирович 50370, 50371 
Андреєв Артем Сергійович 49402 
Андрєєва Тетяна Альбертівна 49120 
Андрійчук Андрій Ярославович 49205 
Андрійчук Олександр Валентинович 50748 
Андрощук Геннадій Олександрович 49602 
Андрощук Людмила Михайлівна 49817, 49818 
Андрусенко Сергій Іванович 49720 
Андрущенко Ігор Васильович 50107 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анісімов Віктор Рудольфович 49234 
Анна Герберка (псевдонім) 49756 
Анненко Ольга Іванівна 49642 
Анпілогов Антон Геннадійович 50555 
Антіпова Ірина Михайлівна 49191, 49520 
Антоненко Марина Юрієвна 50618 
Антоненко Марина Юріївна 50713, 50714 
Антонов Антон Леонідович 50584 
Антонов Олександр Олександрович 50824, 50825 
Антонюк Наталія Іванівна 49602 
Антюфєєв Володимир Олександрович 50821 
Арамян Артур Віталійович 50056 
Арбатманова Ірина Леонідівна 49659 
Арбузов Михайло Володимирович 49230 
Ардатій Микола Вікторович 50433 
Ардобацька Катерина Володимирівна 49998 
Аржаєв Геннадій Олександрович 50282 
Аржинт Альона Георгіївна 50436 
Аристова Людмила Сергіївна 50186 
Арістов Валерій Іванович 49945 
Артем'єва Ірина Павлівна 49797 
Архангельський Олександр Дмитрович 50531 
Асалієв Ерзіман Мурадович 49773 
Астапкович Володимир Іванович 50114 
Атаманенко Лілія Владиславівна 49223, 49224, 49225, 49226 
Атаманов Олександр Євгенович 50821 
Атаманчук Петро Сергійович 50758, 50771 
Афанасенко Станіслав Євгенійович 50452 
Афанасьєва Людмила Федорівна 50915 
Афоніна Світлана Леонідівна 49060 
Ахундова Ренара Арістон (Achoundova Renara 
Ariston) 

49734 

Ашурков Олег Олексійович 49555 
Бабина Олена Євгенівна 51017 
Бабич Андрій Миколайович 49472 
Бабич Євген Михайлович 50748 
Бабій Гліб Миколайович 50141 
Бабій Юрій Олексійович 49826 
Бабійчук Олександр Васильович (Олександр Яр) 51022 
Бабіч Ірина Іллівна 49101, 50829 
Бабкова Валентина Семенівна 50543 
Багаліка Володимир Васильович 49208 
Багінський Владислав Вікторович 50146 
Багрій Володимир Іванович 50499 
Бадіна Ольга Іванівна 49635 
Бадоєв Алан Казбекович 50901 
Бажал Антон Максимович 50637, 50638 
Бажин Олександр Григорович 49975 
Бажина Наталія Олександрівна 49975 
Базалій Валерій Васильович 49522, 50492 
Базар Мар'ян Степанович 49553, 50133, 50204 
Базарнова Наталія Вікторівна 50899 
Базюк Тарас Миколайович 49396, 49397, 50989 
Байлін Роман Юрійович 49799 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бакуменко Сергій Сергійович 49726, 49727, 49728, 49729, 49730, 49731, 49732, 
49733 

Бакун Тамара Олександрівна 50154, 50155, 50156 
Балан Ганна Костянтинівна 49063 
Балан Микола Макарович 49647 
Баланчук Микола Анатолійович  51046 
Балашкевич Вадим Борисович 49712 
Балдинюк Дмитро Іванович 49825 
Балдинюк Надія Андріївна 49825 
Балюк Віктор Миколайович 50544 
Баран Ірина Іванівна 50855 
Бараников Микола Іванович 49270 
Бараников Ярослав Миколайович 49270 
Баранник Лілія Борисівна 50994 
Баранов Владислав Валерійович 50641 
Баранова Людмила Миколаївна 50544, 50545 
Барановський Сергій Сергійович 49119, 49150, 49166 
Баранчук Віталій Анатолійович 49667 
Бараш Юрій Савелійович 50660 
Бардась Артем Володимирович 50839 
Барков Антон Євгенович 49473, 49475 
Барковська Людмила Володимирівна 49906 
Барсуков Микола Петрович 49678 
Басиров Валерій Магафурович 50608 
Баскевич Олег Володимирович 49325 
Басюк Олена Борисівна 49430, 49431 
Басюк Сергій Валерійович 49853, 49855 
Батченко Людмила Вікторівна 49555 
Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна 50454 
Бацманова Людмила Михайлівна 50984 
Бачевський Денис Андрійович 50717 
Башинська Ірина Олександрівна 50031 
Башкарьов Петро Георгійович 49438, 49439 
Бебко Валерій Павлович 50191, 50192, 50193 
Бебко Юлія Олександрівна (Юлія Саніна) 50190, 50191 
Бевз Олександр Миколайович 49171 
Бевз Олексій Сергійович 50442 
Беженар Роман Васильович 49561 
Бежнар Дмитро Васильович 49708 
Бездушна Юлія Сергіївна 49212, 49673, 49674, 50704, 50705 
Бездушний Петро Миколайович 49212 
Безік Сергій Іванович 50819 
Безкровна Ірина Анатоліївна 50827 
Безрукова Юлія Вікторівна 49697 
Безручко Олександр Вікторович 49963 
Безсмертний Андрій Валерійович 50710 
Безуса Марія Павлівна 50308 
Бейк Лідія Миколаївна 50131 
Бекас Ольга Олександрівна 49307 
Бендерук Юлія Андріївна 49715, 50139 
Бербец Віталій Васильович 49313, 49314, 49316, 49319, 49839 
Береженко Богдан Миколайович 49553, 50133 
Бережнюк Володимир Іванович 50505 
Березний Віктор Іванович 49514 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Березовський Олег Миколайович (BON) 50903 
Березюк Олег Володимирович 49486, 50288 
Березюк Ольга Онисіївна 49758 
Берізко Микола Михайлович 50114 
Беспята Марина Миколаївна 49685 
Бех Іван Дмитрович 50257 
Бєленічев Ігор Федорович 50722 
Бєлов Володимир Вікторович 49063, 49077 
Бєлоусов Валентин Васильович 50431 
Бєлявцев Михайло Іванович 49685 
Бєляєва Оксана Іванівна 49739 
Бєсєда Володимир Вікторович 49172 
Бєссонова Ольга Леонідівна 50431 
Биков Микола Максимович 49384, 50527 
Биков Олександр Семенович 49782 
Бібік Надія Михайлівна 50398 
Білан Миколай Миколайович 49796 
Білан Степан Миколайович 49796 
Білей Василь Васильович 50270 
Білецький Анатолій Якович 49090 
Білецький Володимир Олександрович 49720 
Білий Олег Леонідович 50648 
Білик Вадим Миколайович 49414 
Білик Костянтин Васильович 51001 
Білик Олександр Вікторович 50953 
Біловодська Олена Анатоліївна 49083 
Білоглазов Володимир Олексійович 49157, 49158 
Білоусов Євген Васильович 49051, 49052 
Білявський Веніамін Львович 50698 
Білякович Олег Миколайович 49721 
Біньковська Яна Петрівна 50907 
Біркова Євгенія Миколаївна 49540, 49577, 49687 
Бірюкова Алевтина Геннадіївна 50545 
Блажко Михайло Олександрович 50940 
Бланар Олексій Володимирович 50707 
Блінова Ганна Йосипівна 50000, 50859 
Бобер Катерина Анатоліївна 49635 
Бобко Олексій Леонідович 49480, 49481 
Бобрик Іван Іванович 50866 
Богаєнко Всеволод Олександрович 50037 
Богатирьова Світлана Терентіївна 50429 
Богач Роман Володимирович 49309 
Богачов Сергій Валентинович 50222, 50223, 50224, 50225, 50226 
Богданенко Марина Анатоліївна 49870 
Богданенко Микола Григорович 49870 
Богданов Артур Олександрович 50409 
Богданович Михайло Васильович 50091 
Богук Геннадій Вікторович 50416, 50417, 50418, 50835 
Богуслав Марія Володимирівна 49245 
Бодняк Олена Андріївна 51004 
Боєнко Олена Юріївна 49685 
Божинський Артем Михайлович 49310 
Божко Олена Василівна 49685 
Бойко Валентина Михайлівна 50664 
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Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бойко Михайло Федосійович 50042 
Бойчук Наталія Віталіївна 50763 
Болеста Юрій Вікторович 50132 
Болотов Володимир Леонідович 50008 
Болтенко Володимир Ілліч 50830 
Больбот Тетяна Юріївна 50769 
Большакова Ольга Валентинівна 49938 
Бондар Валерій Петрович 49579 
Бондар Геннадій Володимирович (Jazz Lyre) 50458, 50459 
Бондар Катерина Іванівна 50426 
Бондар Ростислав Володимирович (Бондар Ростислав) 49482 
Бондаренко Вікторія Михайлівна 49635 
Бондаренко Віталій Львович 49621 
Бондаренко Марина Володимирівна 49473, 49474, 49475, 49476 
Бондаренко Микола Васильович 49710 
Бондаренко Олег Володимирович 50659 
Бондаренко Сергій Анатолійович 49473, 49474, 49475, 49476 
Бондаренко Сергій Вікторович 51026 
Бондаренко Сергій Ігорович 50883, 50884 
Бондарєв Костянтин Юрійович 49852, 49853, 49854 
Бондарєв Павло Юрійович 49854 
Бондарчук Дмитро Станіславович 49620 
Боринець Надія Іванівна 50667, 50668 
Борисенко Анатолій Васильович 50549, 50618 
Борисенко Вадим Володимирович 50412 
Борисова Валентина Іванівна 50544, 50545 
Бориченко Олена Володимирівна 49783 
Борко Юлія Леонідівна 49602, 49717 
Борова Лариса Михайлівна 50589 
Борова Наталія Ігорівна 50589 
Боровець Іван Іванович 50753 
Боровий Андрій Ігорович 50589 
Боровок Тарас Іванович 49801 
Боровська Таїса Миколаївна 51039, 51040, 51041, 51042 
Бородай Віталій Петрович 50906 
Бородін Руслан Михайлович 49174 
Бородіна Наталя Сергіївна 50044 
Бородіна Олена Олександрівна 50846 
Бортницький Павло Іванович 49720 
Бохонько Олександр Вікторович 51031, 51032 
Бояркіна Любов Вадимівна 49667 
Брайко Юрій Геннадійович 50215 
Братель Сергій Григорович 49414 
Братченко Олександр Васильович 50772 
Братчук Людмила Михайлівна 49212 
Брацкова Зінаїда Михайлівна 49906 
Бреславська Ганна Богданівна 49690 
Бріц Василь Петрович 50309 
Броницький Вадим Олегович 50407, 50408 
Бруй В'ячеслав Сергійович 49363 
Бруква Володимир Васильович 49979, 50723 
Брюханов Олексій Вячеславович 50173 
Буадзе Заза 49047 
Бубнов Ювєналій Ювєналійович 49248, 49814 
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Бугайчук Наталія Вікторівна (Booggie Boo) 49813 
Бугайчук Олександр Сергійович 49720 
Бугорська Ірина Володимирівна 49161, 49707 
Бугров Алєксєй Владіміровіч 49116, 49117 
Будагов Артур Алієвич 50691 
Будник Сергій Іванович 50114 
Бужак Вікторія Вікторівна 49492 
Букреєва Антоніна Іванівна 49776 
Булгаков Артур Юрійович 50123 
Бунякова Юлія Ярославівна 49438 
Буравчук Алла Іванівна 50328 
Буренко Валентина Миколаївна 50665, 50672 
Буришев Сергій Олександрович 51016 
Бурлаков Михайло Вікторович 49131, 49132, 49569, 49570, 50119 
Бурлаков Сергій Юрійович 49717 
Бурміцький Олександр Борисович 49465 
Бусел Вячеслав Тимофійович 50205, 50206 
Буслюк Петро Сергійович 50609 
Бутнік-Сіверський Олександр Борисович 49602 
Бутов Ігор Анатолійович 50039, 50040 
Бухтіярова Ніна Вікторівна 50722 
Бучинський Альберт Васильович 49495 
Буяло Дмитро Володимирович 50916, 50959 
Вавіна Людмила Сергіївна 49455, 49456, 49463, 49464 
Ваврик Роман Петрович 50433 
Вайнер Симон Борисович 49273 
Вакал Лариса Петрівна 49181 
Валевський Анатолій Євгенович 49168 
Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara) 49726, 49727, 49728, 49729, 49730, 49731, 49732, 

49733 
Варивода Василь Іванович 49414 
Варивончик Денис Віталійович 50619 
Варченко Денис Олегович 50196, 50642 
Варшавська Світлана Володимирівна 49261 
Василенко Віктор Сергійович (WWS) 50007 
Василина Юрій Тадейович 50943 
Василіцький Роман Романович 49866 
Васильєв Віктор Іванович 50622 
Васильєв Вячеслав Анатолійович 50653 
Васильєв Олександр Сергійович 49088, 49089 
Васильєва Ірина Володимирівна 49373, 49374, 49375 
Васильківська Надія Адамівна 50180 
Васько Володимир Іванович 50535, 50536, 50539, 50540 
Васьковський Олександр Вікторович 51049 
Васюра Анатолій Степанович 50279, 50286, 50287, 50316, 50368, 50370, 50374, 

50447, 50448, 50528, 51007, 51046 
Ваховська Любов Михайлівна 50686 
Вацкель Володимир Юрійович 50555 
Вацовський Михайло Миколайович 49903 
Вашуленко Микола Самійлович 50180 
Ващенко Сергій Анатолійович 50942 
Векірчик Іван Іванович 49573 
Веклич Юлія Іванівна 50671, 50678 
Велика Ірина Олегівна 49633 
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Величко Степан Петрович 50513 
Велігура Антон Володимирович 49759 
Вера Ваганова (псевдонім) 49342 
Вербато Євген Георгійович 51037 
Веремійчик Іван Маркович 50087 
Вертиполох Антон Олександрович 49806, 49807, 49808, 49809, 49810, 49811, 49812, 

50153 
Вертійчук Анатолій Іванович 50906 
Винограденко Світлана Володимирівна 50014 
Виноградний Віктор Миколайович 50707 
Вислоух Сергій Петрович 49337 
Висоцька Галина Георгіївна 50634 
Висоцький Анатолій Іванович 49897 
Висоцький Андрій Анатолійович 50126 
Висоцький Аркадій Григорович 49664, 49752 
Височанський Володимир Юліанович 49635 
Витовтова Олена Олексіївна 50494, 50495 
Вихованець Світлана Василівна 49325 
Вишневський Валентин Павлович 49635 
Вишнівський Олег Віталійович 49472 
Вишняк Інна Володимирівна 50981 
Вишнякова Євгенія Вікторівна 50405 
Відаль Віталі Свєтіславович 50041, 50508 
Віктор Вікторевський (псевдонім) 49487, 49764 
Вікторов Юрій Геннадійович 49111 
Вільчик Тетяна Борисівна 50542 
Вініченко Валентина Степанівна 50296 
Віннічук Ольга Василівна 50755 
Віннов Олексій Сергійович 49214 
Вірко Олена Володимирівна (Вселенна) 49749, 49847 
Вірьовкін Сергій Вікторович 49763 
Віслогузова Анна Валеріївна 49815 
Вітавецька Лариса Анатоліївна 49438, 49439 
Вітковський Станіслав Павлович 50217 
Вітовська Оксана Петрівна 50619 
Вітюк Володимир Олександрович 49931 
Віхляєва Анастасія Сергіївна 50512 
Владимир Ивбор (псевдонім) 50688 
Власенко Анатолій Миколайович 50262 
Власенко Валерій Володимирович 50885 
Власенко Юрій Григорович 50852, 50853, 50854 
Власюк Тетяна Миколаївна 49871 
Вовенко Віктор Федорович 50601 
Воєводкіна Олена Георгіївна 50160 
Воєвуцький Ігор Валерійович 50707 
Вождаєнко Захар Юрійович 49560 
Вожегова Раїса Анатоліївна 49667 
Вознюк Андрій Андрійович 49413 
Войтович Тетяна Рюріківна 49927 
Войток Олег Григорович 49523, 49524, 49525, 49526, 49527, 49528, 49529, 

49530, 50228, 50229, 50230, 50231, 50232, 50233, 
50234, 50235, 50236, 50237, 50556, 50557, 50558, 
50559, 50560, 50561, 50562, 50563, 50564, 50565 

Войтюк Аркадій Аркадійович 49964, 49965 
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Волинець Альберт Гордійович 49650 
Волков Олександр Євгенович 49338, 49339 
Володимир Душевний (псевдонім) 50280 
Волосюк Ольга Валеріївна 50430 
Волохов Віктор Миколайович 50800 
Волочнюк Євген Георгійович 49522 
Волошенюк Дмитро Олександрович 49338, 49339 
Волошин Олександр Миколайович 49080 
Волошина Наталія Петрівна 49966 
Волошина Олена Вікторівна 49674, 50704, 50705 
Волошко Оксана Вячеславовна 49337 
Волощук Василь Михайлович 50860 
Волощук Вікторія Миколаївна 49877, 49878, 49879 
Воробйов Валерій Миколайович 49685 
Воробйов Леонід Володимирович 49918 
Ворона Володимир Іванович 50313 
Воронін Валерій Олександрович 50862 
Воронін Станіслав Дмитрович 50027 
Вороніна Ольга Володимирівна 49533, 49534 
Воронов Вячеслав Таріелович 50176 
Воронова Наталя Миколаївна 50174 
Воронцов Олексій Анатолійович 49095 
Воронцов Юрій Анатолійович 50602 
Воронцова Тетяна Володимирівна 50257 
Воропай Наталія Анатоліївна 50516 
Вутянов Сергій Анатолійович 50050, 50051 
В'ялов Павло Іванович 49865 
Вячеславій (псевдонім) 50171 
Гавенко Олег Віталійович 50006 
Гавриленко Наталія Вікторівна (Liya FX, Лия FX) 50057 
Гавриш Наталія Василівна 50085, 50096 
Гайдамака Олена Василівна 50094 
Гайдарджи Лариса Іллівна 49077 
Гайденко Сергій Сергійович 50957, 50958 
Гайдук Марія Вікторівна 50999 
Гайдукевич Діана Казимирівна 49100 
Гала и Серж де Кокур (псевдонім) 50395, 50395 
Галайчук Ігор Йосифович 49686 
Галиця Ігор Олександрович 50410 
Галіздра Ангеліна Анатоліївна 49802 
Галушко Дмитро Олександрович 50858 
Галущенко Павло Петрович (Pavel Vanshotov:  
One Shot) 

50445 

Гальцова Лариса Генрихівна 49974 
Гальченко Дмитро Михайлович (Галіцин) 49248, 49814 
Гальченко Сергій Анастасійович 50600, 50605, 50606, 50695, 50696, 50697 
Гальчинський Леонід Юрійович 49619 
Галянт Галина Володимирівна 49659 
Гандзюк Надія Михайлівна 50894, 50896 
Гапоненко Роман Іванович 51024 
Гарага Марія Семенівна 50437 
Гармаш Роман Володимирович 50491 
Гаспарян Артур Самвелович 50062, 50063, 50064 
Гацоєва Лілія Степанівна 49556 
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Гашицький Леонід Іванович 49973 
Гашицький Станіслав Анатолійович 49150, 49166 
Гаюр Юрій Олександрович 50961 
Геворкян Рудольф Рафаельевич 50221 
Геєць Валерій Михайлович 49635 
Гельвановський Володимир Гаррівич 50515 
Герасимчук Олег Олександрович 50129 
Гережа Іван Володимирович 49863 
Гетманець Анатолій Іванович 50449 
Гецович Євген Мойсейович 49069 
Гільберг Тетяна Георгіївна 50095 
Гільман Володимир Леонідович 49496 
Гінзбург Валентина Григорівна 49904 
Глазова Олександра Павлівна 50676 
Глазунов Дмитро Олегович 49474, 49476 
Глєбова Юлія Анатоліївна 50906 
Глинянський Сергій Володимирович 50542, 50543, 50544, 50545 
Глушков Олександр Васильович 49438, 49439 
Гнатюк Лілія Романівна 50708, 50709 
Гнатюк Ольга Владиславівна 50088 
Говсєєв Дмитро Олександрович 49055, 49056 
Годенко Михайло Валер'янович 49988 
Гой Тарас Петрович 49328, 49329 
Голик Анна Валеріївна 49118 
Головаха Максим Леонідович 49774 
Головенець Микола Максимович 49162 
Головинський Максим Олександрович 49249, 49250 
Головченко Вячеслав Іванович 50595 
Головчук Андрій Федорович 49285, 49286, 49287 
Голубенко Олександр Леонідович 49477 
Гольдфарб Аліна Григорівна 49452 
Гольцов Андрій Геннадійович 50677 
Голян Василь Анатолійович 50829 
Гонтар Віталій Ігорович 49693 
Гончаренко Василь Григорович 49834 
Гончаренко Ганна Євдокимівна 49823, 49826, 49834 
Гончаров Гєнадій Аркад'євіч (Гончаров Геннадий 
Аркадьевич) 

50178 

Гончарук Андрій Сергійович 50372, 50373, 50374 
Гора Дмитро Володимирович 50529 
Гора Світлана Джамалівна 50529 
Горбань Євген Володимирович 49683 
Горбач Людмила Володимирівна 50080 
Горбенко Юрій Іванович 49688 
Горбик Роман Олександрович 49869 
Горбунов Миколай Іванович 49477 
Горват Михайло Золтанович (MICHAEL 
HORWATH) 

50774 

Гордієнко Андрій Іванович 49157, 49158 
Гордієнко Володимир Олександрович 50996 
Гордієнко Тетяна Михайлівна 50532 
Горе от ума (псевдонім) 50327 
Горілик Артем Володимирович 51047 
Горілик Дмитро Володимирович 51047 
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Горішний Ігор Мирославович 50891, 50892 
Горобей Вероніка Павлівна (Захарчук) 49395 
Горобей Таісія Володимирівна 49395 
Горобець Іван Іванович 49173 
Горобець Сергій Анатолійович (3D-SPARROW) 50010 
Горобець Тетяна Юріївна (Соловей) 50366 
Горовий Сергій Іванович (Словен Гор) 50480 
Городниченко Яна Валеріївна 50958, 50959 
Горюнов Євген Миколайович (Without Limits) 49608, 49609 
Грабарчук Олег Васильович 49852, 49853, 49854 
Грабовський Павло Вікторович 49667 
Градобик Максим Васильович 50325 
Градоблянський Володимир Іванович 49079 
Градоблянський Роман Володимирович 49079 
Границя Андрій Володимирович 50443 
Гранік Михайло Олександрович 49706 
Грачова Катерина Олександрівна 49508 
Гребіник Катерина Вадимівна 49197, 49198 
Греджев Аркадій Федорович 50524 
Греджев Федір Аркадійович 50524 
Гриб Катерина Олександрівна 49077 
Гриб Олег Миколайович 49063, 49077 
Гривко Антоніна Вікторівна 50244, 50245, 50246, 50247, 50248, 50249, 50250, 

50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50787, 
50788, 50789, 50790, 50793, 50794 

Григола Інна Миколаївна 50129 
Григораш Олена Леонідівна (Царица Полей) 50614 
Гринів Петро Ярославович 50682 
Гринчук Іван Григорович 49739, 50150 
Гринь Владислав Костянтинович 50592 
Грицак Павло Ількович 50046, 50324 
Гриценко Віктор Геннадійович 49768 
Гриценко Сергій Іванович 49685 
Грицук Ігор Валерійович 49899, 49900 
Грищенко Іван Михайлович 49871 
Грищук Аліна Олегівна 50469 
Грищук Тетяна Вікторівна 51013 
Гроза Ельвіра Павлівна 49454, 49461, 49462, 50259 
Громов Володимир Ігорович 50772 
Громова Дар'я Володимирівна 49269 
Громовик Богдан Петрович 51047 
Грушецький Сергій Миколайович 49333, 49334, 49335, 49336, 49497, 49498, 49499, 

49500, 49501, 49502, 49503, 49504 
Грущинська Ірина Василівна 50187 
Губанов Ігор Валерійович 49886 
Гудима Наталія Василівна 50752 
Гузеват Марія Олегівна 50545 
Гузєєва Наталія Анатоліївна 50012 
Гук Тамара Миколаївна 49494 
Гулай Любомир Дмитрович 50428 
Гулуєва Сабіна Байрамівна 49323 
Гуляєв Кирило Дмитрович 50641 
Гуляйченко (псевдонім) 49394 
Гуменюк Зоряна Іванівна (Юдін) 50855 
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Гуменюк Катерина Миколаївна 49457, 49458 
Гумінський Юрій Йосипович 50866 
Гураль Оксана Сергіївна 49118 
Гур'єв Сергій Омелянович 50616 
Гусак Тетяна Митрофанівна 49562, 49590 
Гусар Віталій Григорович 50292, 50687 
Гусаров Сергій Миколайович 50114 
Гутич Тарас Миколайович 50598 
Гущин Володимир Михайлович 49900 
Давиденко Вікторія Вікторівна 50024 
Давидов Володимир Семенович 49874, 49875, 49876 
Давидов Олексій Віталійович 50720 
Давидченко Володимир Іванович 49675, 50833 
Давід Бвахудскі (Dawid Blachucki) 50624 
Давніченко Сергій Олександрович 49603, 49604 
Даламачас (псевдонім) 49521 
Даниленко Андрій Петрович 50147 
Даниленко Світлана Григорівна 51033 
Данилова Олена Іванівна 49100 
Данильчук Олександр Владиславович 49662, 49705 
Данільчев Едуард Анатолійович 50744, 50912 
Данько Микола Іванович 49719 
Дарабан Данило Вікторович 50130 
Даруга Олександр Борисович 49848 
Дасів Алла Федорівна 49635 
Даус Марія Євгенівна 49063 
Дашкевич Олександр Іванович 49598 
Дворський Сергій Анатолійович 50134 
Дворський Ярослав Ігорович 50140 
Дегліна Кіра Євгенівна 50522 
Дегтярьова Лариса Вікторівна 50813 
Дейніченко Дмитро Володимирович 50687 
Дембський Леонід Костянтинович 49679, 49681 
Демішев Дмитро Олександрович 50051 
Демченко Віктор Вікторович 49969, 49970 
Демянко Олександр Миколайович 50114 
Дем'янова Анна Олегівна 49246 
Дем'янюк Лариса Володимирівна 50290 
Денисенко Тарас Володимирович 51028 
Денисов Олег Сергійович 49094 
Денисюк Володимир Петрович 50905 
Денисюк Сергій Петрович 49397, 49398, 50989 
Денісов Андрій Віталійович 50409 
Дергачов Сергій Геннадійович 49972 
Дерев'янко Денис Григорович 49397 
Деркачов Олег Борисович 50455 
Дерманський Олександр Степанович (Сашко) 49677 
Деченко Яків Захарович 49636 
Дємєнтьєв Павєл Алексєєвіч (Павел Старкошевский) 49491 
Джанєлідзе Гоча (Janelidze Gocha) 50726 
Джулгаков Віталій Георгійович 50137 
Джусь Ярослав Анатолійович 50326 
Дзідзіо (псевдонім) 49423, 49424, 49425, 49426, 49427, 49428, 49429 
Дзюба Андрій Михайлович 49978 
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Дзюбенко Євгеній Леонідович 50027 
Динин (псевдонім) 49115 
Дичківська Ілона Миколаївна 50568, 50569, 50571, 50572 
Дишлюк Ольга Миколаївна 50406, 50642, 50643 
Діденко Віталій Анатолійович 49111 
Діденко Роман Федорович 50730 
Дідух Валерій Дмитрович 50894, 50896 
Дмитрий Горбов (псевдонім) 50323 
Дмитрик Юлія Миколаївна 51041, 51042 
Дмитриченко Лілія Іванівна 49362 
Дмитриченко Микола Федорович 49721, 50455 
Дмитрієв Євген Васильович 50757 
Дмитрієв Микола Миколайович 50455 
Дмитрієнко Сергій Вікторович 50587 
Дмитрук Владислав Миколайович 50097 
Добровольська Анна Михайлівна 49582, 49583, 49584, 49585 
Добровольський Тарас Іванович (OST UP) 49093 
Довгалець Сергій Михайлович 49171 
Доіджашвілі Давід Нугзарійович 50880, 50881 
Долженко Дмитро Олегович 50263, 50264, 50265, 50266, 50267, 50268 
Долматов Анатолій Іванович 50070 
Доля Марія Федорівна 49252, 49259 
Домашенко Михайло Васильович 50544, 50545 
Домніч Ганна Ігорівна 50067, 50068, 50069 
Донченко Надія (псевдонім) 49377 
Донченко Сергій Леонідович 49906 
Доровеєва Валентина Павлівна 49077 
Дорогань Наталія Олександрівна 49371 
Дорогань Олена Степанівна 49222 
Дорогань Ольга Ігорівна 49935 
Доронкін Вадим Вікторович 49346 
Доронкіна Дар'я Вадимівна 49346 
Дорофеєва Валентина Павлівна 49063 
Дорохова Ольга Олегівна 50951 
Дорошенко Олег Євгенович 50484, 50485, 50486, 50487, 50488, 50489 
Дорошенко Олександр Федорович 49717 
Драга Марія Леонідівна 50709 
Драгомерецький Олександр Веніамінович 50623 
Драчевська Крістіна Миколаївна 49161, 49707 
Драюк Сергій Євсейович 51036 
Дріз Олександр Якович 50982 
Дробот Олена Анатоліївна 49996, 49997, 50782, 50784 
Дрогайцева-Коваль Ганна Вікторівна 50749 
Дрозд Олексій Юрійович 49414 
Дроздник Олег Ігорович 49344 
Дроздова Євгенія Миколаївна 49969, 49970 
Дроздовський Олексій Анатолійович 49717 
Дрокіна Ніна Іванівна 50988 
Друг Ольга Миколаївна 50111 
Другак Валентина Миколаївна 50795 
Дубенко Крістіна Сергіївна 49294 
Дубенко Сергій Васильович 49294 
Дубенко Юлія Миколаївна 49294 
Дубініна Інна Миколаївна 49957 
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Дубницький Валерій Юрійович 50065, 50747 
Дубова Наталія Вячеславівна 49314, 49315 
Дуброва Марина Вікторівна 49209, 50386, 50387, 50580 
Дубровська Юлія Володимирівна 49438, 49439 
Дубровський Олексій Євгенович 49185, 49186, 49187, 49189 
Дудін Олександр Михайлович 50610, 50611 
Дуднікова Марія Олегівна 50546, 50547, 50548, 50711, 50712, 50713, 50714 
Дума Назар Богданович 50289 
Дунаєв Євген Сергійович 50498 
Душенко Олег Андрійович 50868 
Душкевич Олена Олексіївна 49167 
Дьомін Владислав Валерійович (Vladys Love) 49845 
Дьяконенко Лариса Петрівна 49129 
Екозьянц Пилип Вартанович 49434 
Елізарова Людмила Іванівна 49515 
ЕЛЬ ШАББАХ Мохамед Адлі Абдульрахман 49886 
Епштейн Семен Йосипович 50940 
Євграшина Анастасія Тимофіївна (Stasy MJ) 50160 
Євков Андрій Миколайович 50545 
Євсєєв Вадим Юрійович 51011, 51012 
Євтухова Світлана Миколаївна 49436 
Єгоркіна Ольга Вікторівна 49966 
Єгорова Антоніна Вікторівна 49100 
Єлсаков Михайло Віталійович 50283 
Ємельянова Тетяна Анатоліївна 51004 
Ємельянчик Сергій Олександрович 50545 
Єпіхін Денис Вікторович 50411 
Єремеєв Михайло Миколайович 50378, 50402 
Єременко Олександр Іванович 49986 
Єремєєв Юрій Геннадійович 49111 
Єрмак Марина Василівна 49962 
Єрмаков Іван Федосович 50920 
Єрмоленко Ігор Олександрович 50409 
Єщенко Віктор Олексійович 49228 
Жабін Денис Валерійович 49119, 49150 
Жабоєдов Дмитро Геннадійович 50620, 50864 
Ждан Сергій Володимирович 50196, 50643 
Жежель Олег Васильович 50062, 50063, 50064 
Железков Станіслав Андрійович 49753 
Железняк Марк Йосипович 49561 
Железов Володимир Федорович 49204 
Желтова Альона Геннадіївна 49667 
Живолуб Віктор Миколайович 50367 
Жигалкін Іван Павлович 50544 
Жилкін Ярослав Олександрович 50656 
Жирак Людмила Михайлівна 49195 
Жихарєва Єлізавета Михайлівна (Ліза Васабі) 49215, 49216, 49217 
Жменько Зоя Володимирівна 49102 
Жук Валентина Володимирівна 50112, 50113 
Жук Валерій Миколайович 49212, 49213, 49673, 49674, 50704, 50705, 50706 
Жук Володимир Михайлович 49722 
Жук Наталія Леонідівна 49673, 49674 
Жулкевич Ігор Валентинович 49686 
Журавель Ірина Миколаївна 49246 
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Жураковська Ірина Володимирівна 49101, 50829 
Забула Сергій Олександрович 49805 
Загній Світлана Володимирівна 49796 
Загребельна Наталія Вячеславівна 49659 
Задворний Юрій Володимирович 50368, 50369 
Задорожна Оксана Володимирівна 50513 
Задорожний Антон Анатолійович 50283 
Задорожний Олександр Володимирович 50513 
Зайцев Владислав Віталійович 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 

50159 
Зайцева Анна Михайлівна 49685 
Зайченко Леонід Анатолійович 50505 
Закладний Олег Олександрович 50407, 50408 
Закладний Олександр Миколайович 50407, 50408 
Заліський Максим Юрійович 50904, 50905 
Залюбовський Сергій Володимирович 50467 
Замикула Володимир Васильович 50861 
Заморський Олександр Олександрович 49841 
Замченко Сергій Володимирович 50680, 50681 
Занько Микола Дмитрович 50292 
Заремба Ольга Миколаївна 50490, 50493 
Зарецька Ірина Тимофіївна 50396 
Затонський Дмитро Андрійович 50409 
Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім) 50079 
Захаріна Євгенія Анатоліївна 49057 
Захаркін Андрій Михайлович 50442 
Захаров Олексій Юрійович 49768 
Захаров Сергій Олександрович 49763 
Захарова Марина Володимирівна 49063, 49077 
Захарова Тетяна Василівна 49063 
Зборовська Наталія Анатоліївна 49997, 50784 
Звенігородський Олександр Сергійович 50038 
Звиняцьковський Володимир Янович 50599 
Зданюк Вадим Володимирович 50754 
Зезюлін Кирило Олександрович 50008 
Зеленська Алла Миколаївна 49588 
Зеленський Володимир Олександрович 49232 
Зелінська Марина Олегівна 49474, 49476 
Зелінський Микола Здіславович 49652, 49653, 49654, 49655 
Землянська Аліна Вікторівна 50507 
Зіменовський Андрій Борисович 50033 
Зінов Павло Іванович 49413 
Зінченко Артем Юрійович 49283, 49284 
Зінченко Олена Василівна 49096, 49625, 49846, 50444 
Зінчук Сергій Іванович 50315 
Злочевська Любов Опанасівна 49770 
Золотарьова Наталія Іванівна 49414 
Золотницький Андрій Михайлович 51000 
Зорька Наталія Миколаївна 50182 
Зрибнєв Микола Анатолійович 50295 
Зубенко Катерина Сергіївна 50708 
Зубрицький Євген Олегович 49784, 49785, 49786 
Зяблов Валерій Григорович 49850 
Зяблюк Михайло Павлович 50977 
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Ібрахім Етхем Коч 49236, 49237 
Іваненко Лариса Михайлівна 49685 
Іваницька Едіта Володимирівна 50100, 50105 
Іваницький Дмитро Вадимович 50196, 50406 
Іванов Андрій Анатолійович 50490, 50493 
Іванов Андрій Михайлович 50544 
Іванов Ігор Олександрович 50847 
Іванов Максим Євгенович 50800 
Іванов Станіслав Миколайович 50542, 50543, 50544, 50545 
Іванов Юрій Сергійович 50657 
Іванова Галина Жанівна 50397 
Іванова Нанулі Вікторовна 50174 
Іванцова Альона Вікторівна 50542 
Іванюк Ігор Вікторович 49676 
Івасюк Надія Олексіївна 49659 
Івасюк Оксана Михайлівна 50604 
Івасюк Олексій Валерійович 50442 
Іващенко Андрій Володимирович 50524 
Іващенко Ізабелла Робертівна 49465 
Іващенко Олександра Григорівна 50090 
Іващенко Руслан Іванович 49852, 49853, 49854, 49855 
Ігнатенко Вадим Миколайович 50544, 50545 
Ігнатенко Ганна Володимирівна 49439 
Ігнатенко Олександр Олександрович 49229, 50058, 50059, 50060, 50061 
Ігнатенко Сергій Вікторович 49340 
Ігнатьєв Павло Борисович 49235 
Ігнацевич Ярослав Ігорович 49852, 49854 
Ізонін Іван Вікторович 50312, 50657 
Іконніков Сергій Миколайович 50143 
Ілляшенко Наталія Сергіївна 49081, 49762 
Ілюхін Владислав В'ячеславович 50022 
Ілясова Аліна Григорівна 49176 
Іолкін Ярослав Олегович 49717 
Іорданов В'ячеслав Валерійович 49920, 49922 
Ісаєв Арсен Миколайович 50544, 50545 
Іскендерзаде Шахін Гусейн огли 49647 
Істратій Маргарита Лук'янівна 50099, 50104 
Кабак Віталій Васильович 50129 
Кабанець Сергій Володимирович (kabasaki) 50498 
Кабанов Олександр Миколайович 49067, 49068 
Каграманян Артур Олександрович 49719 
Кадобний Тарас Богданович 50889 
Казакевич Юрій Вікторович (Юрій Бенд) 49776 
Казакова Марина Олександрівна 49069, 49071 
Казанцев Сергій Володимирович 50544, 50545 
Казимиренко Олексій Володимирович 50839 
Какодєй Антоніна Олександрівна 49685 
Калабухова Світлана Вікторівна 50211, 50212, 50213, 50214 
Каладзе Микола Миколайович 49680 
Калашников Сергій Григорович 49170 
Калганова Олена Валеріївна 49815 
Каленський Віктор Петрович 50984 
Калетнік Григорій Миколайович 49704 
Калиниченко Максим Петрович 49685 
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Калиновський Олег Олександрович 49636 
Калініна Лариса Вадимівна 50083 
Калініна Юлія Олександрівна 49368 
Калініченко Олена Василівна 50185 
Калмиков Андрій Вікторович 49295 
Калмиков Владислав Валерійович (Влад Дємілє) 50468 
Калусенко Володимир Васильович 49882, 49883, 49884, 50760 
Калюжний Олександр Валерійович 50452 
Камалягін Анатолій Леонідович 49661 
Каменєв Олександр Юрійович 49921 
Каменщук Богдан Дмитрович 49212 
Каминін Сергій Валерійович 49800 
Кандимова Сабріє Халіловна 50607 
Каневська Ніна Григорівна 50084 
Каневський Олександр Львович 49120 
Канівець Іван Анатолійович 49994, 49995 
Канін Олександр Петрович 50503, 50504, 50972 
Капіруліна Світлана Леонідівна 50661 
Каплаушенко Андрій Григорович 49103, 49104, 49105, 49106 
Каплун Валентина Аполінаріївна 49926, 49931 
Капустинський Василь Ярославович 50897 
Капустяк Антон Юрійович 50940 
Капустянський Михайло Вікторович 50400 
Капуш Олександр Григорович 50948, 50949 
Карабань Павло Іванович 50125 
Караванская (псевдонім) 50938, 50939 
Карбань Богдан Анатолійович 50440 
Каркач Павло Михайлович 50542, 50543 
Карлова Ольга Євгенівна 50518 
Карлос Вачета (псевдонім) 50573 
Кармаліта Анатолій Костянтинович 50424 
Карманенко Василь Васильович 50148 
Карпенко Катерина Сергіївна 49059 
Карпенко Ніна Григорівна 50471 
Карпенко Оксана Олександрівна 50511, 51017 
Карпенко Олена Олексіївна 50048 
Карпова Людмила Іванівна (Лучик) 50330 
Карпуленко Дмитро Ігорович 49765 
Карпус Оксана Валеріївна 50743 
Карпюк Галина Іванівна 50664 
Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк  Оксана 
Дмитрівна) 

49595 

Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк Оксана 
Дмитрівна) 

49596 

Катерина Яновская (псевдонім) 50534 
Катрина Шандрия (псевдонім) 49210 
Кауркіна Олена Петрівна (Огневик) 50581 
Каширін Роман Володимирович 50197, 50198, 50199 
Каштанов Володимир Васильович 49994 
Каюн Ігор Георгійович 49170 
Квітка Яніна Михайлівна 49414 
Кеда Руслан Іванович 50902 
Кекух Володимир Федорович 49079 
Кеслер Стелла Михайлівна 50142 
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Килимник Олександр Миколайович 49077 
Кириленко Оксана Григорівна 49348 
Кирющенко Андрій Адольфович 49430, 49431 
Кисіль Геннадій Іванович 49699 
Кияшко Олег Миколайович 51030 
Кігель Наталя Федорівна 51033 
Кіреєв Максим Еріданович 49339 
Кірін Вячеслав Микитович 49107 
Кірова Тетяна Володимирівна 50034, 50138 
Кірющенко Андрій Адольфович 49534 
Кісельов Євген Володимирович 49987 
Кісс Інга Валеріївна 49967, 49968 
Клапчук Володимир Михайлович 49385, 49386, 49403, 49404, 49405, 49406, 50284 
Клапчук Михайло Миколайович 49404 
Клементьєв Олександр Валентинович 49169, 50609 
Клименко Михайло Михайлович (Хінін) 50922 
Клименко Юрій Миколайович 49720 
Клименко Юрій Михайлович 50086 
Климкевич Світлана Титівна 49188 
Климук Любов Володимирівна 49999, 50781 
Климук Наталія Ярославівна 50842 
Кльоц Юрій Павлович 50469 
Клювак Андрій Володимирович 50657 
Клюєв Олександр Олександрович 49658 
Кніжнік Євгеній Натанович 50946 
Коба Вячеслав Григорович 51017 
Коберник Олександр Миколайович 49312, 49313, 49314 
Кобзар Максим Миколайович 49484 
Кобзев Олексій Григорович 50297 
Кобзін Андрій Андрійович 49485 
Кобилін Анатолій Михайлович 50065, 50747 
Кобилін Олег Анатолійович 50747 
Кобрин Іван Васильович 51021 
Ковалевський Олександр Едуардович 50633 
Коваленко Віктор Михайлович 50282 
Коваленко Дмитро Олександрович 50912 
Коваленко Марія Миколаївна 49154 
Коваленко Олександр Володимирович 49118 
Коваленко Юрій Дмитрович 49672 
Коваль Ганна Юріївна 50735, 50736, 50737, 50738, 51011 
Коваль Денис Миколайович 49118 
Коваль Максим Олегович 50744, 50913 
Коваль Олександр Васильович 49088, 49089 
Коваль Роман Миколайович 49238, 49239, 49240, 49241, 49242, 49243, 49244 
Ковальов Андрій Олексійович 49415, 49416, 49417, 49418, 49419, 49420, 49421 
Ковальова Яна Олександрівна 50542 
Ковальська Валентина Володимирівна 49983 
Ковальський Дмитро Миколайович 51007, 51009 
Ковальський Олексій Володимирович 50912, 50913 
Ковальський Юрій Владиславович 50985 
Ковальчук Григорій Олексійович 50502 
Ковальчук Денис Вікторович 49854 
Ковальчук Надія Володимирівна 50195 
Ковальчук Наталія Володимирівна 50195 
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Ковальчук Олександр Іванович 50866 
Ковальчук Олександр Петрович 50515 
Ковальчук Сергій Валерійович 49771 
Ковальчук Сергій Леонідович 49077 
Ковбич Оксана Павлівна 50823 
Ковриженко Олександр Анатолійович 49091 
Ковтун Валентина Олексіївна 49954 
Ковтун Віктор Васильович 49760 
Ковтун В'ячеслав Васильович 49364, 49365, 49366, 50278, 50369, 50371, 50372, 

50373, 51048 
Ковтун Олександр Сергійович 49793 
Ковтун Раїса Миколаївна 50261 
Коган Давид Юхимович 49378, 49379 
Козак Василь Васильович 49758 
Козенко Віктор Павлович 49058 
Козинська Ірина Петрівна 49826 
Козлова Марія Григорівна 49709 
Козлова Наталія Григорівна 49211 
Козловський Володимир Олександрович 49558, 49704 
Козловський Сергій Володимирович 49704 
Козлюк Ольга Андріївна 50974 
Козявкін Володимир Ілліч 49775, 49781 
Кокотюха Андрій Анатолійович 49971, 50982 
Кокошко Володимир Володимирович 49660 
Колбасіна Рузанна Артурівна 49678 
Коленко Юлія Геннадіївна 50863 
Колесник Ірина Сергіївна 51039 
Колесников Олександр Вікторович 50957, 50958, 50960 
Колесниченко Володимир Олександрович 49095 
Колеснікова Наталя Дмитрівна 49667 
Колісникова Ганна В'ячеславівна 50545 
Колногозюк Олег Володимирович 49552 
Колодеєв Євген Іванович 49063, 49077 
Колодій Євген Михайлович 50882 
Коломієць Валерій Віталійович 49900 
Колос Микола Володимирович 50074 
Колчинський Юрій Йосипович 50114 
Комар Микола Миколайович 49338 
Комаров Валентин Володимирович 49358, 49359, 49360, 49361 
Комаров Дмитро Костянтинович 50124 
Комаровский Сергей Анатольевич 49627 
Комов Олександр Борисович 49900 
Комов Петро Борисович 49900 
Кондакова Марія Володимирівна 49177 
Кондрат Світлана Степанівна (Светлана Стишова) 49748 
Кондратенко Вікторія Олександрівна 49724, 49725 
Кондратюк Наталія Юріївна 50322 
Коноваленко Андрій Валерійович 50877 
Коновалов Олександр Олександрович 50914 
Кононенко Олександр Володимирович 49474, 49476 
Константінов Сергій Федорович 49414 
Концевич Валерій Георгійович 50883, 50884 
Кончин Вадим Ігорович 49607 
Копилов Володимир Володимирович 50281 
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Копилова Альбіна Леонідівна 50625 
Корж Володимир Анатолійович 50506 
Корж Микола Олексійович 49774 
Корнієнко Марина Михайлівна 50396 
Корнієнко Станіслав Артемович 51006 
Корнілов Денис Ігорович 49227 
Коробцова Наталія Василівна 50544, 50545 
Короленко Михайло Петрович 49988, 49989, 49990, 49991, 49992, 49993 
Королєвская Лана (псевдонім) 50721 
Королєвский Володимир Михайлович 50721 
Король Олег Іванович 49553, 50133, 50204 
Король Світлана Валеріївна 49626 
Короп Геннадій Вікторович 49658 
Короп Маргарита Олександрівна 50715 
Коропенко Сергій Миколайович (Сергій Короп) 49985 
Короткий Микола Васильович 50115 
Коротков Ярослав Олегович 50028 
Корсунська Оксана Володимирівна 50135 
Коршунов Сергій Володимирович 49920, 49922 
Коршунова Ольга Вікторівна 50093 
Косенко Надія Павлівна 49667 
Косовець Олена Павлівна 50166 
Косовська Тетяна Михайлівна 50893, 50895 
Коссе Дмитро Михайлович 50201 
Костандов Юрій Аршавирович 50005 
Костенко Юрій Вікторович 50845 
Костерева Катерина Миколаївна 50331, 50332, 50333, 50334, 50335, 50336, 50337, 

50338, 50339, 50340, 50341, 50342, 50343, 50344, 
50345, 50346, 50347, 50348, 50349, 50350, 50351, 
50352, 50353, 51027 

Костик Андрій Васильович 50862 
Костюк Вадим Миколайович 50744 
Костюкевич Олександр Іванович 49477 
Котвицький Броніслав Болеславович 50413, 50414 
Котелянець Наталка Валеріївна 50179 
Котенко Анатолій Миколайович 49719 
Котенко Ольга Володимирівна 50671 
Котляров Василь Васильович 49349 
Коцаренко Євгеній Володимирович 50617 
Коцюба Олександр Павлович 49145 
Коцюба Руслана Олександрівна 49145 
Кочерга Олександр Васильович 50662, 50663, 50673, 50674 
Кочін Андрій Федорович 51044 
Кошебуцький Володимир Ігоревич 49561 
Кошевець Маргарита Михайлівна 49643, 49644, 49645, 49646 
Кошик Сергій Валерійович 49665 
Кошовий Микола Дмитрович 49388, 50203 
Кошулько Олена Опанасівна 49870 
Кравець Ніна Павлівна 49463, 49464, 50241 
Кравець Олексій Михайлович 50952, 50953 
Кравець Тамара Олексіївна 49832, 49833 
Кравцов Сергій Станіславович 50988 
Кравцова Ірина Віталіївна 49826 
Кравченко Андрій Анатолійович (Lynk) 50003 
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Кравченко Анна Анатоліївна 50957, 50959 
Кравченко Володимир Віталійович 50409 
Кравченко Катерина Анатоліївна 49843 
Кравченко Тамара Василівна 49314 
Кравчик Юрій Юрійович 50409 
Кравчук Віктор Васильович 49075, 49076 
Кравчук Володимир Іванович 50292, 50687 
Кравчук Лариса Володимирівна 50675 
Крамаровська Світлана Миколаївна 50396 
Крапівєнцев Максим Юрійович 49111 
Красиков Артем Миколайович 50466 
Красницька Алла Михайлівна 50379 
Краснікова Юлія Миколаївна (Юлія Акуніна) 49610 
Краснов Володимир Миколайович 49339 
Краснопольська Валентина Миколаївна 50810 
Красноштан Ігор Васильович 49824, 49827, 49828, 49829, 49831, 49832, 49833, 

49840, 49841, 49842, 49843, 49844 
Крат Василь Іванович 50544, 50545 
Кратко Юлія Володимирівна 50919 
Кремнєв Анатолій Володимирович 49145 
Кривенко Віталій Віталійович 49276 
Кривобок Віталій Віталійович 50740 
Кривобок Світлана Володимирівна 50544, 50545 
Кривонос Жанна Петрівна 50944, 50945 
Кривонос Олег Леонідович 49412 
Криворотенко Анастасія Юріївна 49819, 49820 
Криворучко Оксана Миколаївна 50820 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 50081 
Кривуля Сергій Вікторович 50071 
Криган Серафима Герасимівна 50242, 50299 
Крижна Валентина Миколаївна 50544, 50545 
Кринська-Тонконогова Тетяна Вікторівна 50646, 50647 
Крихівський Михайло Васильович 49634 
Кришталь Віктор Олександрович 50623 
Крищук Микола Георгійович 49228 
Кріпченко Ольга Сергіївна 50054 
Кропельницька Світлана Орестівна 49345 
Кругляк Юрій Олексійович 49438, 49439 
Крутова Анна Олексіївна 50630 
Крючко Юрій Іванович 50542 
Крячок Олександр Степанович 49905 
Ксендзов Олександр Володимирович 49296 
Ксения Заставская (псевдонім) 49108, 49109, 49110, 50761 
Кугай Марина Сергіївна 49826 
Кудацький Леонід Наумович 50986 
Кудрик Вадим Валерійович 50129 
Кудрич Аліна Вікторівна 50073 
Кудрявцев Віктор Георгієвич 49874, 49875, 49876 
Кужелєв Михайло Олександрович 49362 
Кузаконь Галина Антонівна 49439 
Кузнецов Андрій Анатолійович 49124, 49125 
Кузнецов Вячеслав Васильович 49466 
Кузнецова Світлана Анатоліївна 49121, 49122, 49123, 49124, 49125 
Кузнєцов В'ячеслав Григорович 49685 
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Кузнєцова Ганна Олександрівна 50450 
Кузовик Вячеслав Данилович 49563 
Кузьмін Євгеній Володимирович 50446 
Кузьмін Костянтин Вікторович 50409 
Кузьмін Олег Євгенович 49939 
Кузьмін Олександр Олександрович 50587 
Кузьміна Наталя Федорівна 50446 
Кузьмінська Ольга Едуардівна 50208, 50209, 50210 
Кукушкін Антон Вячеславович 49905 
Кулава Ліліана Михайлівна 50436 
Кулагін Дмитро Олександрович 50594, 50596 
Кулак Михайло Юрійович 50409 
Кулик Анатолій Ярославович 51008 
Кулиняк Данило Іванович 50855 
Кулік Максим Сергійович 50291 
Куліков Володимир Анатолійович 49414 
Кулікова Лілія Борисівна 49543, 50636 
Кульбашна Ярослава Аркадіївна 49451, 49453, 50865 
Кульпіна Ольга Василівна 49960 
Кульчицький Віктор Анатолійович 49973 
Куниця Юлія Олександрівна 49613 
Купрій Тетяна Георгіївна 50669 
Куравський Сергій Миколайович 50744 
Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо) 50837 
Курач Роман Олександрович 50682 
Курбатова Юлія Василівна 49958 
Курганов Руслан Анатолійович 50043 
Куренкова Катерина Володимирівна 49816 
Курило Анатолій Юрійович (BOEBODA) 50950 
Курило Вікторія Леонтіївна 50869 
Курильців Роман Михайлович 50742 
Куріненко Володимир Леонідович 50918 
Курінна Тетяна Миколаївна 49383 
Курч Андрій Михайлович 49478 
Кустова Олена Олексіївна 49867 
Кустова Світлана Миколаївна 50117 
Кутовой Сергій Юрійович 49705 
Кухар Андрій Григорович 50728 
Куц Олександр Cергійович 49556 
Куценко Володимир Олексійович 50840 
Куценко Сергій Володимирович 49821, 49822 
Куцик Микола Іванович 49989 
Кучер Сергій Олександрович 50314 
Кучеренко Володимир Григорович 50778 
Кучеров Сергій Васильович 49128 
Кушвара Олег Михайлович 50943 
Кушнір Богдан Володимирович 49754 
Кушнір Юрій Володимирович 49473 
Кушнірук Андрій Леонідович 49382 
Кьося Віра Вікторівна 50434, 50435 
Лабзун Дмитро Владиславович 50733, 50734, 50739, 51012 
Лаборатория игровых технологий (псевдонім) 50273, 50274 
Лавренко Сергій Олегович 50492 
Лавренчук Володимир Миколайович (У Корку) 50021 
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Лаврик Олександр Дмитрович 49834 
Лаврикова Оксана Валентинівна 49152, 49153, 49154, 49155 
Лавриненко Юрій Володимирович 50827 
Лавров Євген Анатолійович 49278 
Лад Купава (псевдонім) 49271 
Ладика Роман Богданович 50894, 50896 
Ламза Оксана Євгеніївна 49904 
Ландер Майя Анатоліївна 49858, 49859, 49860, 49861 
Ланова Яна Ігорівна (Єва Бушміна) 50921 
Ланцевіч Михайло Олександрович 49736 
Лапкін Андрій Васильович 50542, 50543 
Лаппо Віолетта Валеріївна 49192, 49193 
Лапшина Ірина Миколаївна 50182, 50183 
Ларіоненко Олена Анатоліївна 49211 
Лафарович Дмитро Семенович 50578 
Лебеда Галина Борисівна 49635 
Лебеда Тетяна Борисівна 49635 
Лебедь Регіна Клеменсівна 50100, 50105 
Лебіль Ірина Віталіївна 49982 
Левицька Світлана Олексіївна 49101 
Левуцький Юрій Петрович 50314 
Левченко Віктор Іванович (Ле Марк) 50161 
Левченко Олег Васильович 50724 
Лень Сергій Олександрович 50682 
Леньга Олег Володимирович 49505 
Леоненко Галина Петрівна 49228 
Леоненко Павло Вікторович 49228 
Леонова Галина Дмитрівна 49685 
Леонтович Костянтин Костянтинович 49321 
Лепа Роман Миколайович 49635 
Лесик (псевдонім) 49422, 49425, 49426, 49427, 49428, 49429 
Лесик Дарія Йосипівна 49540 
Лесько Олександр Йосипович 49558 
Леута Юрій Миколайович 49196 
Лехан Валерія Микитівна 49904 
Лехно Дмитро Робертович 50409 
Лєдєньова Ірина Юріївна 50481 
Лєсковська Наталя Сергіївна 49479 
Ликов Анатолій Никифорович 49757 
Линник Віктор Миколайович 49472 
Линник Надія Дмитрівна 50072 
Линник Олександр Миколайович 49851, 49856 
Липа Володимир Олександрович 50243, 50780 
Лисак Юрій Іванович 49684 
Лисенко Катерина Анатоліївна 49152 
Лисенко Ярослав Анатолійович 50918 
Листопадська Олена Євгенівна 50053 
Литвиненко Володимир Григорійович 49120 
Литвиненко Світлана Олександрівна 49153 
Литвинова Віра Володимирівна 49454, 49461, 49462, 50259 
Литвяк Михайло Євгенович 51044 
Лишенко Григорій Павлович 50091 
Лівшиць Борис Рудольфович 49923, 49924, 49925 
Лівшиць Михайло Олександрович (Mis co.) 50870 
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Лідія Полозова (псевдонім) 49408, 49409, 49410, 49411, 49467, 49468, 49469, 
49470 

Лізанець Віталій Ігорович 49721 
Лізенко Сергій Леонідович 49805 
Лізунова Ліна Олександрівна 50796 
Лілевман Ельвіра Хуснізаманівна 50778 
Лілевман Ігор Йосипович 50750 
Лілевман Олександр Йосипович 50750 
Лінова Наталія Анатоліївна 49984 
Ліпінська Світлана Броніславівна 49741 
Ліпісивицький Антон Алійович 49496 
Ліптуга Іван Леонідович 49254 
Лісіна Світлана Володимирівна (Лана Лісіна) 49916, 49917 
Ліскович Олена Володимирівна 50692, 50693 
Лісовенко Анна Ігорівна 49171 
Лісовик Антон Леонідович 50679 
Лісовик Дмитро Петрович 49164, 49165, 49255 
Лісовський Олег Вікторович 50639 
Лісогор Марина Василівна 49066 
Літава Ксенія Миколаївна 50441 
Літвін Ілона Ігорівна 49099 
Літвіненко Олександр Миколайович (Ксандр) 50482 
Літвінова Віолетта Борисівна 49367 
Ліфінцева Олена Вікторівна 49350 
Лоб Святослав Іванович 49864 
Лобова Ольга Володимирівна 49597 
Лобода Андрій Володимирович 49438, 49439 
Лобода Наталія Степанівна 49063, 49077 
Логвін Петро Андрійович 49787 
Ложачевська Олена Михайлівна 49607 
Ломаковська Ганна Віталіївна 50188, 50640 
Ломоновський Сергій Володимирович 50567 
Ломонос Андрій Іванович 50952 
Лопата Віктор Олександрович 49886 
Лопатько Костянтин Георгійович 50984 
Лотор-Пердук Олена Карлівна 50102 
Лубківський Роман Мар'янович 50108 
Луговий Ігор Олександрович 49414 
Луговик Микола Миколайович (Лесь Місяць) 50110 
Лук’яненко Сергій Миколайович 49473, 49475 
Лукаш Сергій Іванович 49181 
Лукашевич Артем Олегович 49572 
Лукащук Дар'я Іванівна 50732, 50735, 50736, 50737, 50738 
Лук'янчук Євген Іванович 49980, 49981, 50472 
Луньков Сергій Миколайович 51014 
Лунькова Олена Іванівна 51014 
Лупандін Михайло Вікторович 50827 
Лупир Андрій Віталійович 49691 
Луцький Василь Ярославович 49554 
Лучко Олена Володимирівна 50170 
Лушин Павло Володимирович 50541 
Лю Хунбо 49375 
Лютий Артем Олександрович 49278 
Ляпко Микола Григорович 50654, 50655 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 31, 2013 

 

790 

Повне ім’я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Лях Володимир Васильович 50986 
Ляхов Олександр Логвинович 49763, 50846 
Ляшенко Наталія Володимирівна 49459, 49460 
Ляшенко Олександр Іванович 50758, 50771 
Лященко Анатолій Антонович 49969, 49970 
Лященко Наталія Володимирівна 50001 
М’ясний Іван Семенович 49886 
Магас Ганна Іванівна 50099, 50104 
Мадерич Володимир Станіславович 49561 
Маєвська Тетяна Миколаївна 49214 
Мазманян Галуст Рафаелович 50621 
Мазулін Олександр Владиленович 49787 
Мазур Дмитро Олегович 49854 
Мазур Олександр Володимирович 49365, 51048 
Майданик Олексій Олегович 49373, 49374, 49375 
Майданюк Володимир Павлович 49480, 49481 
Майраслав Олег Іванович 50118 
Майраслов Олег Іванович 50500 
Майстрич Оксана Олександрівна 49944 
Майський Віктор Миколайович 49969, 49970 
Макаренко Віталій Миколайович 50477 
Макаренко Ігор Леонідович 50778 
Макаренко Михайло Васильович 49055, 49056 
Макарічев Олександр Володимирович 50465 
Макарова Стелла Олегівна (STELLA) 49199, 49218 
Макарчук Вікторія Вікторівна 49840 
Макатьора Дмитро Анатолійович 49871 
Маковеєнко Дмитро Олександрович 50143 
Маковій Віра Іванівна 49769, 50779 
Маковій Марина Леонідівна 50570 
Макогон Юрій Володимирович 49738 
Макогончук Василь Сергійович 49506 
Максименко Ксенія Сергіївна (Kseniya Maksymenko, 
Ksunnyk) 

49565, 49566, 49567, 49568, 49592 

Максимович Марина Богданівна 50516 
Маланчук Владислав Олександрович 49453 
Малашенко Євген Вадимович 50433 
Маліночка Аліна Олексіївна 50275, 50276, 50277, 50278, 50279, 51039, 51040 
Мальська (псевдонім) 49401 
Мальцев Вадим Олександрович 49974, 50683 
Мальцева Людмила Миколаївна 49974 
Мальчикова Дар'я Сергіївна 50720 
Малюта Сергій Валентинович 51010 
Маляренко Ірина Валентинівна 49556 
Мамченко Галина Федорівна 51002 
Мамчур Тетяна Василівна 49828, 49832, 49833 
Мангов Володимир Андрійович 50075, 50076 
Мантула Вадим Дмитрович 49120, 50940 
Маргуліс Ніна Миколаївна (Нана Шаталова) 49788, 49789, 49790, 49791, 49792 
Мардань Олександр Євгенович 49700, 49701, 49702, 49703, 50317 
Маринченко Олексій Олександрович 49673 
Маринюк Світлана Сергіївна 49364, 49365, 49366, 51048 
Марков Іван Євгенович 51030 
Маркотенко Тамара Савеліївна 50085, 50096 
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Маркусь Богдан Васильович (Маркусь Дан) 49849 
Маркусь Олена Анатоліївна 50906 
Марочкін Іван Єгорович 50542, 50543 
Мартинець Любов Володимирівна (Урания Тавропо-
ла, Любава Думглаум, Элеоан) 

50045 

Мартинюк Олександр Петрович 50448 
Мартишевський Дмитро Олександрович 50744 
Марценюк Василь Петрович 49686, 50842, 50998 
Марценюк Лариса Володимирівна 50660 
Марченко Тетяна Юріївна 49667 
Марченко Юрій Костянтинович 50409 
Марчук Андрій Миколайович 50523 
Марчук Галина Володимирівна 50974 
Марчук Таміла Федорівна 50002 
Масло Вадим Ренатович 49638 
Маслова-Юрченко Катерина Олександрівна 50545 
Масол Людмила Михайлівна 50094 
Матвєєва Олександра Семенівна 49475 
Матвійчук Сергій Леонідович 49853 
Матковський Віктор Едуардович 49901 
Матюніна Марина Вікторівна 49685 
Матюх Надія Леонідівна 50821 
Матюшко Вадим Петрович 51014 
Маурер Віктор Мельхіорович 49676 
Махешварі Віджей (Maheshwari Vijai) 49889 
Махней Олександр Володимирович 49328, 49329 
Махов Василь Васильович 49898 
Маценко Микола Іванович 50906 
Мацко Лариса Анатоліївна 50376, 50377 
Мацько Наталія Денисівна 50244, 50245, 50246, 50247, 50248, 50249, 50250, 

50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50786, 
50787, 50788, 50789, 50790, 50791, 50792, 50793, 
50794 

Мацюк Олександр Вікторович 49862 
Мачковський Петро Олександрович 49095 
Мачульський Ігор Володимирович 49988 
Медведєв Володимир Степанович 50005 
Медвін Юрій Олексійович 50574, 50575, 50576 
Мележик Віктор Андрійович 50778 
Мелентьев Олег Борисович 49311 
Мельник В'ячеслав Валерійович 49097 
Мельник Дмитро Вікторович 49624 
Мельник Дмитро Олександрович 50393 
Мельник Костянтин Володимирович 50405 
Мельник Ольга Григорівна 49937 
Мельник Руслана Петрівна 50720 
Мельник Юлія Миколаївна 49083, 49762 
Мельников Володимир Миколайович 50157, 50158, 50159 
Мельников Роман Юрійович 49054 
Мельникович Микола Максимович 50260 
Мельничайко Олександра Іванівна 50180 
Мельниченко Володимир Миколайович 50443 
Мельничук Борис Вікторович 49674, 50704, 50705 
Мельничук Галина Миколаївна 50080 
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Мельничук Іван Петрович 50270 
Мельничук Олександр Павлович 49852, 49853, 49854 
Мельніков Дмитро Євгенійович 49339 
Мендерецький Вадим Владиславович 50758, 50771 
Менцак Андрій Васильович 50815, 50816, 50817, 50818 
Мерзлікін Вадим Володимирович 50821 
Меркулова Олена Миколаївна 49282 
Мерсіянова Галина Миколаївна 50239, 50240, 50783, 50785 
Месюра Володимир Іванович 49706, 49715, 49891, 49892, 49893, 49894, 49895, 

50139 
Метелиця Володимир Михайлович 49213, 49674, 50704, 50705, 50706 
Мех (псевдонім) 49092 
Мехед Андрій Леонідович 50819 
Мещерякова Тетяна Констянтинівна 49558 
Микола Камінь (псевдонім) 49330 
Миргородський Данііл Валерійович 50293 
Мирзаханова Маржан Нуркеновна 49332 
Мироненко Наталія Михайлівна 49717 
Миронюк Олександр Петрович 49947 
Миронюк Тамара Миколаївна 49824, 49829 
Мисак Таїсія Олексіївна (Isilien) 50727 
Мисов Олег Петрович 49170 
Митрофанов Олександр Петрович 50750, 50778 
Михаил Тигров (псевдонім) 50394 
Михайленко Володимир Миколайович 50744 
Михайленко Петро Васильович (Штрих) 50036 
Михайлищук Василь Степанович 50855 
Михайлов Андрій Вікторович 50016, 50017, 50018, 50019 
Михалюк Микола Петрович 49227 
Мицкан Богдан Михайлович 49326 
Мишкін Олександр Юрійович 49953 
Мігальов Андрій Олександрович 50750, 50778 
Мікловда Василь Петрович 49635 
Міла Новаш (псевдонім) 51045 
Міланенко Олександр Анатолійович 49721 
Міндова Тетяна Анатоліївна (TIANA RAVI) 50354, 50355, 50356, 50357, 50358, 50359, 50360, 

50361, 50983 
Міндрул Анастасія Валентинівна 49717 
Мірошник Олександр Миколайович  50729 
Мірошниченко Наталія Олександрівна 49590 
Міснік Юрій Вікторович 50778 
Місяйло Володимир Васильович 49272, 49274 
Міцкевіч Ніколай Сєргєєвіч (Мицкевич Николай 
Сергеевич) 

50710 

Мкртичьян Дмитро Ігорович 49719 
Мкртчян Азат Ашотікович 50221 
Мовчун Антоніна Іванівна (псевдонім) 50079 
Могильний Геннадій Анатолійович 49194, 49658 
Могильний Сергій Володимирович 49085 
Могильник Тетяна Валеріївна (Станя) 49394 
Моісєєнко Ігор Олексійович 49258 
Мойсеєнко Микола Іванович 49584, 49585 
Мокієнко Андрій Вікторович 49557 
Мокін Віталій Борисович 50006 
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Мокляк Володимир Миколайович 49713 
Молчанова Ірина Анатоліївна 50399 
Момот Мирослав Олександрович 49295 
Монатик Дмитро Сергійович 50871, 50872 
Монинець Михайло Іванович (Михайло Мода) 49951 
Монін Данило Анатолійович 49466 
Монченко Євген Анатолійович 50409 
Мораведж Сейєд Мілад 49372 
Моргаєнко Олександр Петрович 49130 
Мороз Валентин Валентинович 50505 
Мороз Володимир Ілліч 50772 
Мороз Микола Володимирович 50545 
Мороз Сергій Олексійович 49944 
Морозов Володимир Васильович 49522 
Морозов Роман Володимирович 51043 
Морозюк Микола Петрович 50260 
Морякін Ігор Васильович 49407 
Москаленко Віталій Федорович 50619 
Москалець Віктор Петрович 50285 
Москвич Лідія Миколаївна 50542 
Москвіна Світлана Михайлівна 49182, 49183, 49184, 49387, 50275, 50276, 50277, 

51009 
Мостова Оксана Григорівна 49605 
Мотуз Ірина Іванівна 49984 
Мошков Ігор Георгійович 50814 
Мошковський Микола Сильвестрович 49472 
Мринський Іван Миколайович 49522, 50492 
Мудрик Володимир Віталійович 49778, 49779, 49780 
Мудрик Галина Віталіївна 49184, 50286 
Музика Влада Вадимівна 49541, 50615 
Музика Катерина Олександрівна 50910, 50911, 50931, 50991, 50992 
Музика Ольга Яношівна 49837 
Мулява Ярослав Мар'янович 50004 
Мурий Микола Вікторович 49668, 49669, 49670 
Муха Андрій Миколайович 50650, 50652 
Муха Анжела Володимирівна 49483 
Мушкет Олександр Борисович 49531 
Набок Дмитро Анатолійович 49693 
Навроцький Денис Олександрович 49090 
Навтіков Олександр Едуардович 50009 
Нагаєвич Віталій Михайлович 50860 
Нагорний Євген Ігорович 49082 
Надзьон Анна Юріївна 49201 
Надобко Олег Васильович 49666 
Надточій Олександр Васильович 50269 
Надьон Вікторія Валентинівна 50545 
Назаренко Віктор Вікторович 50759, 50770 
Назаренко Володимир Михайлович 49119, 49150, 49166 
Назаренко Дмитро Вікторович 50759, 50770 
Назаренко Михайло Володимирович 49118, 49119, 49150, 49166 
Назаренко Наталія Володимирівна 49118 
Назаренко Ольга Борисівна 49636 
Назаренко Тетяна Миколаївна 49770 
Назаркевич Галина Петрівна 49686 
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Назаров Іван Володимирович 50542 
Найда Віталій Володимирович 50942, 50946 
Наку Алла Леонідівна 50437 
Нат Матаус (псевдонім) 49614, 49615 
Наталі-Я (псевдонім) 50716 
Науменко Віра Орестівна 50092 
Науменко Микола Миколайович 50634 
Науменко Оксана Василівна 51033 
Наумова Єлена Владіміровна 49275, 49308 
Находов Володимир Федорович 49783 
Неважай Надія Гордіївна 49636 
Невертій Ярослав Миколайович 49134 
Невешкін Юрій Олександрович 50070 
Недбай В'ячеслав Вікторович 49907, 49908, 49909, 49910, 49911, 49912, 49913, 

49914, 49915, 49952, 50300, 50301, 50302, 50303, 
50304, 50305, 50318, 50319, 50320, 50321, 50962, 
50963, 50964, 50965, 50966, 50967, 50968, 50969, 
50970, 50971 

Недоступ Леонід Аврамович 49666 
Нежлукченко Тетяна Іванівна 49522 
Нездоровий Сергій Володимирович 49636 
Некрасов Володимир Олександрович 49045 
Неня Віктор Григорович 49277 
Непиталюк Аркадій Анатолійович 49769, 49869 
Непотенко Тетяна Миколаївна 49826 
Несвіт Алла Миколаївна 50082 
Несін Олександр Федорович 50618 
Нестеренко Тамара Миколаївна 49979, 50723 
Нестеров Микола Анатолійович 50610, 50611 
Нестуля Олексій Олексійович 50148 
Нестуля Світлана Іванівна 50148 
Нечипорук Олена Петрівна 49693, 50196 
Нечитайло Уляна Павлівна 49635 
Нємченко Вікторія Володимирівна (Славина Викто-
рия) 

49200 

Никитюк Світлана Олексіївна 50841 
Никифоров Анатолій Євгенійович 50410 
Николайчук Валерій Євстафійович 49685 
Николенко Вячеслав Ігорович 49669, 49670 
Никоненко Андрій Олександрович 49080 
Нікіпелова Олена Михайлівна 49557 
Нікітаєв Олексій Володимирович 49478 
Нікітєнко Володимир Володимирович 51038 
Нікітіна Валентина Василівна 49682 
Нікітюк Марися Юріївна 49177, 49178, 49179, 49180 
Нікіфоров Дмитро Юрійович 51029 
Ніколаєв Олексій Михайлович 50758, 50771 
Ніколаєв Юрій Анатолійович 49689 
Ніколаєва Дарина Олександрівна 49253 
Ніколаєвська Олена Вікторівна 49880 
Ніколаєнко Антон Сергійович 50577 
Ніколенко Ольга Володимирівна 50009 
Ніколенко Світлана Іванівна 49557 
Нікончук Борис Хомич 50052 
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Новикова Марина Владиславівна 49607 
Новіков Станіслав Олегович 49369, 49370 
Новохижній Микола Володимирович 49667 
Ноженко Олена Сергіївна 49477 
Ноздровська Ірина Сергіївна 49351 
Носань Сергій Лукович 49581 
Носенко Юрій Михайлович 49212 
Носкова Людмила Федорівна 50628, 50629 
Ноябрьова Антоніна Іллінічна 50120 
Ободяк Віктор Корнелійович 49278 
Оборонов Тарас Юрійович 50407, 50408 
Обштат Олексій Віталійович 50874 
Овсєєв Олександр Михайлович 49175 
Овсяннікова Ольга Олександрівна 50542 
Овчаренко Олександр Вікторович 49944 
Овчаренко Олена Миколаївна 50542 
Огрохина Юлія Миколаївна 49532 
Одинченко Лариса Костянтинівна 50243, 50780 
Озарко Ольга Миколаївна 49331 
Озерчук Ігор Михайлович 50537 
Оксак Артем Ігорович 51035 
Оксеньчук Наталя Валеріївна 50149 
Оксютенко Олена Іванівна 49606 
Оладько Олександр Анатолійович 49852, 49853, 49854 
Олег Арсеньєв (псевдонім) 49116, 49117 
Олександр (псевдонім) 49795 
Олексюк Світлана Валентинівна 50848 
Олійник Віктор Якович 51006 
Олійник Вікторія Федорівна 50084 
Олійник Ігор Олександрович 49873, 50926 
Олійник Інна Вікторівна (INKA) 50271, 50272 
Олійник Наталія Олександрівна 50145 
Олійник Олександр Сергійович 49320 
Олійник Юрій Ярославович 49413 
Ольхова Ірина Володимирівна 50150 
Ольховський (псевдонім) 49049 
Оляницька Любов Віталіївна 50184 
Омельченко Євгеній Олександрович 50915 
Омеляненко Тетяна Олександрівна 50167, 50168, 50169 
Оникієнко Юрій Юрійович 49563 
Онищенко Яна Геннадіївна 50391 
Онопченко Антон Віталійович 50070 
Онопченко Світлана Володимирівна 49194 
Онуфрієв Олександр Леонідович 49637 
Опришко Руслан Юрійович 49203 
Орєхов Костянтин Юрійович 49611 
Орлик Павло Васильович 51049 
Орлюк Олена Павлівна 49602, 49717 
Орлянський Веніамін 49774 
Орманджан Марина Анатоліївна 50440 
Осадченко Інна Іванівна 49831 
Осауленко Олена Оттівна (Востокова-Осауленко) 50828 
Осипенко Олександр Олексійович 50490, 50493 
Осипова Лариса Анатоліївна 49657 
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Осінська Ольга Миколаївна 49054 
Осіпенко Ганна Анатоліївна 49364, 49366 
Остапенко Андрій Олексійович 49787 
Остапенко Генадій Олександрович 49873, 50926 
Остапов Сергій Трохимович 49204 
Островська Ольга Анатоліївна 50700 
Островська Юлія Костянтинівна 50429, 50431 
Охота Галина Іванівна 49440, 49441 
Очеретяна Наталія Василівна 50094 
Павел Врагов-Другов (псевдонім) 50955 
Павленко Ігор Олексійович 50020 
Павленко Інна Миколаївна 50362 
Павленко Максим Миколайович 49771, 50981 
Павлеса Назарій Михайлович 50023, 50026 
Павлишин Микола Михайлович 50687 
Павлівський Микола Климентійович 49414 
Павлов Кирило Ігорович 50200, 50201, 50610, 50611 
Павлов Сергій Васильович 50722 
Павловська Наталя Семенівна 49589, 49591, 49593 
Падерін Іван Дмитрович 51005 
Пак Василь Якович 49698 
Пак Степан Якович 49698 
Паламарчук Юлія Григорівна 49307 
Палатченко Сергій Миколайович 51015 
Палій Олександр Вікторович 50440 
Панадій Олександр Петрович 49674, 50705 
Панасенко Ганна Сергіївна 50944, 50945 
Панін Олександр Сергійович 49544, 49546, 49547, 49548, 49549, 49550, 49551 
Панькова Світлана Михайлівна 50109 
Паньок Микола Андрійович 49507 
Парфененко Юлія Вікторівна 49277 
Парфенюк Євген Юрійович 49150, 49166 
Пархоменко Андрій Петрович 49994, 49995 
Паршикова Олена Олексіївна 50080 
Пасіка В'ячеслав Романович 50311 
Пасічник Леонід Олексійович 49941, 49942, 49943 
Пасічник Марія Валеріївна (Пасечник Мария 
Валерьевна) 

50843 

Пастух Алла Володимирівна 50909 
Пастушин Андрій Олександрович 49982, 49984 
Пасхал Юрій Васильович 50750, 50778 
Пахалович Микола Євгенович 50314 
Пащенко Майя Іванівна 49824, 49829, 49830, 49831, 49840, 49841, 49842 
Пащенко Олександр Олександрович 49664, 49752 
Педченко Сергій Олексійович 49755 
Пелевін Леонід Євгенійович 50282 
Пелех Юрій Миронович 50312 
Пелешко Дмитро Дмитрович 50312, 50657 
Пелюкова Олена Олександрівна 50731 
Перевернихата Іван Миколайович 49918 
Передерій Віктор Івановіч 49574, 49578 
Перекрест Андрій Леонідович 50946, 50951, 50954 
Перепелиця Артем Вадимович 49658 
Пересада Вікторія Олександрівна 49734 
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Перлова Юлія Дмитрівна 49517, 49518 
Пестенков Олександр Володимирович (Alexander 
Pestenkov) 

49622, 49623 

Петракій Андрій Георгійович 50440 
Петраков Іван Олександрович 50470, 50879 
Петраковська Ольга Сергіївна 49564 
Петренко Антон Валерійович (Доктор Клей) 50476 
Петренко Геннадій Валентинович 50858 
Петренко Ірина Анатоліївна 49545 
Петренко Оксана Василівна 50864 
Петренко Юрій Юрійович 50641 
Петриченко Сергій Олексійович 50218 
Петрів Ольга Петрівна 50719 
Петров Олександр Васильович 50294, 50525, 50526, 50658 
Петров Олександр Іванович 49873 
Петрова Олена Дмитрівна 49202 
Петровська Дарія Олександрівна 50613 
Петровський Станіслав Сергійович 50409 
Петрук Оксана Миколаївна 50101 
Петрушанко Тетяна Олексіївна 50170 
Петрушина Беатриса Олександрівна (Матяшовська 
Беатриса Олександрівна) 

49760 

Петрушкевич Ірина Віталіївна 49474, 49476 
Петухова Любов Євгенівна 50516 
Пецюх Володимир Миронович (Володимир Пецюх) 49087 
Печаткіна Оксана Василівна 49146, 49147, 49148, 49149 
Печений Олег Петрович 50544, 50545 
Пешехонова Світлана Василівна 49890 
Пещиков Ігор Євгенович 50514 
Пєтков Сергій Валерійович 50463 
Пєтров Андрій Володимирович 49157 
Пивовар Анастасія Миколаївна 50834 
Пилип Роман Васильович 50311 
Пилипенко Інна Василівна 49100 
Пилипенко Людмила Миколаївна 49100 
Пилипенко Юрій Володимирович 49496, 49522 
Пилипенко Юрій Юрійович 50071 
Пиліп'юк Віктор Вікторович 49063 
Пильнюк Віталій Ігорович 50316, 51008 
Пипа Ірина Анатоліївна (Аріна) 50725 
Пиркін Юрій Олександрович 50015 
Письменний Євген Олександрович 50650, 50651, 50652 
Півень Микола Ігорович 50631, 50632 
Підвисоцький Валерій Валентинович 49414 
Піддубна Вікторія Федорівна 50544 
Піддубна Діна Ігорівна 49612 
Підопригора Світлана Володимирівна 50066 
Підтереба Олексій Іванович 50860, 50861 
Пікман Ірина Леонідівна 49281 
Пікульов Дмитро Миколайович 50883, 50884 
Пілігач Олена Георгіївна 50099, 50104 
Піменов Сергій Валентинович 49073 
Пінтусевич-Бабічев Ігор Борисович 50990 
Пінчук Андрій Петрович 49676 
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Пінчук Зоя Макарівна 49636 
Піскунова Олена Валеріївна 50995 
Піхуля Тарас Олегович 50554 
Піщалковська Марина Костянтинівна 49197, 49198 
Піщанецький Сергій Вікторович 49160 
Піщанський Роман Євгенович 50200, 50201, 50610 
Піщиков Валерій Анатолійович 50813 
Плешкановська Галина Михайлівна 50238 
Плигун Олена Костянтинівна 49734 
Плужніков Борис Олексійович 50218 
Пльотка Юлія Миколаївна 50460, 50461, 50462 
Пльотка Юлія Миколаївна (Плётка) 50520 
Побірченко Неоніла Антонівна 51018, 51019, 51023 
Побірченко Олена Михайлівна 49838 
Поган Олексій Михайлович 50913 
Погуда Наталія Вікторівна 50410 
Подольський Ростислав Юрійович 49685 
Подольчак Ігор Володимирович 49046 
Подоляк Віталій Анатолійович 50525, 50658 
Подоляк Наталія Михайлівна 49766 
Покрас Олександр Йосипович 50310 
Покрас Семен Йосипович 49347, 50310 
Полевський Олександр Валерійович 49119 
Полеся Тетяна Леонідівна 50944, 50945 
Поливяний Микола Якович 50136, 50144, 50474 
Полічковський Олександр Віталійович 50849 
Поліщук Валентин Васильович 49828 
Поліщук Василь Семенович 49496 
Половка Сергій Григорович 49826 
Половян Олексій Володимирович 49635 
Полоз Григорій Миколайович 49576 
Полонський Роман Васильович 49392 
Полторацька Ольга Теодозіївна 49607 
Польченко Оксана Василівна 50306, 50307 
Полякова Тетяна Михайлівна 50089 
Помазанов Володимир Миколайович 50645 
Померанець Віктор Наумович 50699 
Поніманська Тамара Іллівна 49262, 49263, 50571, 50572, 50973, 50974 
Пономаренко Валентин Кузьмич 49523, 49524, 49525, 49526, 49527, 49528, 49529, 

49530, 50228, 50229, 50230, 50231, 50232, 50233, 
50234, 50235, 50236, 50237, 50556, 50557, 50558, 
50559, 50560, 50561, 50562, 50563, 50564, 50565 

Пономаренко Володимир Степанович 50257 
Пономаренко Марина Сергіївна 49782 
Пономаренко Яна Володимирівна 49718 
Пономарьов Денис Юрійович 49478 
Поночевна Оксана Анатоліївна 50475 
Попадюк Олег Ярославович 50393 
Попель Світлана Анатоліївна 49542 
Попель Сергій Любомирович 49325, 49326, 50831 
Попів Ігор Арсенович 49805 
Попко Євгенія Юріївна 49674 
Попов Михайло Григорович 49639 
Попов Олександр Миколайович 50331, 50332, 50333, 50334, 50335, 50336, 50337, 
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50338, 50339, 50340, 50341, 50342, 50343, 50344, 
50345, 50346, 50347, 50348, 50349, 50350, 50351, 
50352, 50353, 51027 

Попова Наталія Григорівна 50851 
Попова Тамара Дмитрівна 50183 
Попович Зенон Петрович 50008 
Попович Ігор Степанович 50509 
Поремський Юрій Віталійович 51049 
Порошин Олександр Петрович 50309 
Посилкіна Ольга Вікторівна 50389, 50391 
Поспєлов Анатолій Миколайович 50689, 50690 
Потапова Катерина Романівна 49372, 49374 
Похмьолкіна Світлана Олександрівна 49103, 49104, 49105, 49106 
Почапська Світлана Вікторівна 49260 
Правило Ірина Олександрівна 50050, 50051 
Праховник Артур Веніамінович 49396 
Препелиця Георгій Петрович 49438, 49439 
Прилепський Юрій Валентинович 49899, 49900 
Прилуцький Олег Олександрович 49279 
Принь Андрій Віталійович 50838 
Присталов Ігор Костянтинович 49545 
Приступа Степан Никифорович 50544, 50545 
Притискач Іван Васильович 50408 
Притуляк Наталія Миколаївна 50701 
Приходько Владислав Олександрович 49393, 50479 
Прищак Микола Дем'янович 50376, 50377 
Прозорова Ірина Віленівна 49685 
Прокопенко Роман Васильович 49635 
Прокопів Володимир Васильович 49327 
Прокопів Роман Васильович 49435 
Просвірова Ольга Вікторівна 49477 
Прохоров Олександр Вікторович 50880, 50881 
Проценко Галина Олександрівна 50188, 50640 
Проців Андрій Миколайович 49484, 49574 
Проців Олег Романович 49406 
Процків Ростислав Іванович 50071 
Процько Олексій Анатолійович (Protsifer) 49111 
Прощенко Артем Анатолійович 50478 
Прощенков Олексій Вікторович 49218 
Прудський Олександр Миколайович 50127 
Прядка Надія Данилівна 49896 
Пряміков Олександр Олександрович 49185, 49186, 49187, 49189 
Пряхін Олег Романович 49103, 49104, 49105, 49106 
Пугач Ярослав Валерійович 49868 
Пулька Чеслав Вікторович 50204 
Пуселік Роберт Франклін 49098 
Пустирєв Роман Юрійович 49251 
Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова) 49535, 49536, 49537, 49538, 49539 
Пучковська Ірина Йосипівна 50544, 50545 
П'янова Ізабелла Юліївна 49439 
Пястук Оксана Володимирівна 50426 
Пятка Віктор Анатолійович 49484 
Пятничук Тетяна Володимирівна 50723 
П'ятова Наталія Миколаївна 50987 
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Рабінович Марат Романович 49495 
Работягова Людмила Іванівна 49717 
Радванський Сергій Леонідович 50744, 50912 
Радіо Сергій Вікторович 49391 
Радковський Юрій Петрович 49288 
Радько Володимир Якович 49581 
Райнветер Юлія Олександрівна 50122 
Ракитин Ярослав Юр'евич 49627 
Рамазанова Таміла Їжрасівна 50544, 50545 
Ратушний Володимир Сергійович 50442 
Рахній Жанна Іванівна 50618 
Рашкевич Юрій Юрійович 50312 
Рашківський Володимир Павлович 50282 
Рдна Скело (псевдонім) 49772 
Ребекка Мур (псевдонім) 50363 
Ребрик Олена Вікторівна 50684 
Ревегук Віктор Якович 50844 
Ревенко Сергій Ігорович 49956 
Редько Валерій Григорович 50090 
Рекічинський Олександр Ігорович 49920, 49922 
Ремажевська Віра Миколаївна 50258 
Ретін Микола Павлович (Ратов, Dejan) 50850 
Речицький Олександр Наумович 49151 
Решетніков Василь Семенович 49173 
Решетняк Геннадій Миколайович 50433 
Решнова Світлана Федорівна 49151 
Рєзнік Олена Анатоліївна 50954 
Рибалко Олена Іванівна 50324 
Рибалко Роман Іванович 49900 
Рибальченко Людмила Володимирівна 50995 
Рибачук Людмила Віталіївна 50905 
Ривак Тетяна Богданівна 50033 
Ривкінд Йосиф Якович 50188, 50640 
Риков Сергій Олександрович 50619 
Рильцева Тамара Миколаївна 50588 
Рівкінд Фаїна Михайлівна 50184, 50188, 50640 
Рімма Хоум (псевдонім) 50585 
Роговий Олександр Миколайович 49337 
Роговий Юрій Феодосійович 50220 
Роговський Генадій Генадійович 49906 
Рожновський Сергій Миколайович 49062 
Розанцев Георгій Михайлович 49391 
Розинська Наталія Миколаївна 49065 
Романенко Сергій Сергійович 50946 
Романкевич Віталій Олексійович 49373, 49375 
Романов Володимир Олександрович 49928, 49929, 49930 
Романова Ганна В'ячеславівна 49438 
Романова Ірина Олександрівна 50917 
Романова Юліана Вікторівна 49928, 49929, 49930 
Романцова Анастасія Володимирівна 49759 
Романьков Едуард Анатолійович 50687 
Ростоцька Марія Євстахівна 49596 
Рохварг Сергій Леонідович 50202 
Рохманюк Михайло Георгійович 50432 
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Рощин Олександр Володимирович 50050 
Руденко Георгій Володимирович 50800 
Руденко Григорій Дмитрович 49848 
Рудзей Тетяна Юріївна 50406 
Рудковський Віталій Борисович 50295 
Рудой Анатолій Іванович 49601 
Рудяк Юрій Аронович 50894, 50896 
Рудяков Олександр Миколайович 50078 
Румянцев Ярослав Володимирович 49955 
Румянцева Валентина Вікторівна 49955 
Русаков Володимир Олександрович 49657 
Русанова Ірина Олександрівна 50542 
Русняк Василь Васильович (Василь Білий) 49268 
Рябенький Володимир Михайлович 49933, 49934 
Рябко Андрій Юрійович 49488 
Рядно Олександр Андрійович 50995 
Сабадишин Ростислав Олексійович 49266 
Савельєв Володимир Олексійович 50649 
Савицька Валерія Василівна  50510 
Савін Юрій Хомич 49720 
Савон Віталій Володимирович 50419, 50420, 50421, 50422, 50423 
Савченко Володимир Васильович 49112, 49113 
Савченко Людмила Петрівна 50080 
Савченко Олександра Яківна 50181 
Савченко Олена Михайлівна 49444, 49445, 49446 
Савчук Анатолій Миколайович 49721 
Савчук Тамара Олександрівна 49363, 50686 
Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 50389, 50390, 50391 
Сагаловський Олексій Євгенович (DJ Alex EGO) 50055, 50056, 50057 
Саган Галина Василівна 50666 
Садовська Ірина Борисівна 49101, 50829 
Саєнко Ольга Олександрівна 49685 
Сак Тамара Василівна 50095 
Самоделко Валерія Анатоліївна 49761 
Самойленко Ігор Дмитрович 50141 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 50083 
Самонова Олена Ігорівна 50089 
Самостян Віктор Русланович 50128 
Самотєєв Олег Володимирович 49048, 49489, 49735 
Самсоненко Сергій Григорович 50538 
Самсонова Олена Володимирівна 49267 
Сандул Сергій Володимирович 50724 
Санніков Олександр Ілліч 49766 
Саннікова Ольга Павлівна 49766 
Саприкін Сергій Олексійович 50071 
Сарабун Роман Олегович 50998 
Сарбаш Олена Сергіївна 50430, 50431 
Саттарова Міляра Сейтвеліївна 50438, 50439 
Саттарова Саніє Сетвеліївна 50438, 50439 
Сафронов Олександр Анатолійович 49663 
Сахно Володимир Прохорович 50502 
Сахно Тарас Анатолійович 50745 
Сацик Сергій Петрович 50616 
Саяпіна Лада Михайлівна 49453 
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Сватко Юрій Іванович 50011 
Сватьєв Андрій Вячеславович 49902 
Сверстюк Андрій Степанович 50894, 50896 
Светлана Стишова (псевдонім) 49744, 49745, 49746, 49747 
Свєтной Роман Станіславович 49618 
Свинаренко Андрій Андрійович 49438, 49439 
Свиридко Світлана Василівна 49685 
Свиридова Ольга Василівна 50403 
Свистун Оксана Вікентіївна 49828, 49833 
Свідерський Валентин Анатолійович 49371 
Світий Іван Миколайович 49100 
Свічинська Ольга Володимирівна 50465 
Свом Вікторія Михайлівна 49885 
Святелик Наталія Петрівна 49685 
Северин Олександр Олександрович 50947 
Северілов Віктор Андрійович 51040, 51042 
Северілов Павел Вікторович 51039, 51040, 51041, 51042 
Сегеда Тетяна Прокопівна 50813 
Сейфулліна Еліна Юріївна (Элина) 49097 
Селегенєва Алла Вікторівна 50074 
Селезньов Сергій Володимирович 49343 
Селезньова Любов Василівна 49063 
Селецька Роксана Петрівна 49373 
Селецький Сергій Анатолійович 49376 
Сембер Степан Васильович 49635 
Семенков Віталій Васильович 49194 
Семенцов Юрій Іванович 49159 
Семенюк Інна Броніславівна 50364 
Семичастнов Кирило Євгенович 50732, 50733, 50734, 50739, 51011, 51012 
Семченко Наталія Олександрівна 49070 
Семчик Ольга Олександрівна 49717 
Семчій Петро Володимирович 50623 
Сендзюк Олександр Сергійович 50612 
Сенцов Олег Генадійович 49946 
Серга Едуард Миколайович 49438 
Сергєєв Леонід Аркадійович 49667 
Сергєєнкова Оксана Павлівна 51020 
Сергієнко Вікторія Володимирівна (псевдонім) 50185, 50186 
Сергієнко Іван-Вячеслав Олександрович 49289, 49290 
Сердюк Сергій Анатолійович 49145 
Сердюк Сергій Станіславович 49341 
Середа Володимир Пантелеймонович 49716 
Середенко Станіслава Станіславівна 49438, 49439 
сестра Анна Трач ЧСВВ (псевдонім) 49306 
Сєнін Костянтин Олександрович 49656 
Сивак Сергій Петрович 50497 
Сидоренко Віктор Костянтинович 50179 
Сидоренко Володимир Володимирович 50778 
Сидоренко Катерина Вікторівна 49607 
Сидоренко Марина Миколаївна 50080 
Сидоренко Нателла Миколаївна 49472 
Сидоров Олег Миколайович 50431 
Сидорченко Марія Володимирівна 50152 
Сизова Марія Олександрівна 49680 
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Силантьєв Денис Олегович 49061 
Сильнова Елла Сергіївна 50084 
Синиця Валентин Іванович 49066 
Синюгін Вадим Ростиславович (Vadim Sin) 50445 
Сироватка Людмила Миколаївна 50177 
Сисоєва Євгенія Сергіївна (Курдіна) 50429, 50431 
Ситник Денис Валерійович 50244, 50245, 50246, 50247, 50248, 50249, 50250, 

50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50786, 
50787, 50788, 50789, 50790, 50791, 50792, 50793, 
50794 

Ситник Костянтин Петрович 49891, 49892, 49893, 49894, 49895 
Ситник Олексій Іванович 49826 
Сібекіна Наталія Олексіївна (Love Dimension, Natalie 
Gioia) 

50566 

Сівер Руслан Олександрович 50724 
Сідельников Павло Володимирович 50551, 50804, 50805, 50806, 50863 
Сідельникова Лариса Федорівна 50711, 50713, 50714, 50807, 50808, 50809, 50863 
Сідельнікова Лариса Олександрівна 50618 
Сідельнікова Лариса Федорівна 50546, 50547, 50548, 50549, 50550, 50551, 50552, 

50712 
Сікора Микола Юрійович 49297, 50582 
Сікорський Тимур Олександрович 49219, 49220, 49221 
Сінявская Наталія Владіміровна 49872 
Сірик Вадим Миколайович 49988, 49990, 49991, 49992, 49993 
Січко Олександр Євгенович 49720 
Скакун Юрій Євгенович 50545 
Скачко Валерій Валерійович 49194 
Скепнер В.А. (псевдонім) 50900 
Скирда Олександр Вікторович 49053 
Скібін Володимир Олександрович 50473 
Скібіцька Олена Олександрівна 50546, 50547, 50549, 50550, 50552, 50807, 50808, 

50809, 50810, 50811 
Скібіцький Вадим Станіславович 50551, 50801, 50802, 50803, 50807, 50812 
Скогарєв Ігор Євгенович 50650, 50652 
Скоробогатова Інна Іванівна (Сільфіда) 50177 
Скоромний Андрій Леонідович 49120 
Скоропад Ярослава Миколаївна 50098 
Скрипець Андрій Васильович 49338, 49339 
Скрипець Євгеній Григорович 50521 
Скрипка Олег Юрійович 49127 
Скрипник Неля Іванівна 49836 
Скрипник Олександр Сергійович 50952 
Скрипниченко Віталій Владиславович 49635 
Скрипниченко Марія Іллівна 49635 
Скріпко Петро Валерійович 49471 
Скуратівська Ярина Васильївна 50603 
Слєпцов Олег Семенович 50047, 50702, 50703 
Слісаренко Андрій Анатолійович 49120 
Слободяна Ірина Адольфівна 50100, 50105 
Слобчинський Вячеслав Вікторович 49708 
Слупицька Надія Леонідівна 49679, 49681 
Слюнько Сергій Олексійович (Сер) 49231 
Смаглюк Любов Вікентіївна 50170 
Смирнова-Бартенєва Вікторія Вікторівна 50543 
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Смислов Сергій Юрійович 50861 
Смірнов Олександр Юрійович 49233, 49450 
Смірнова Олена Василівна 49050 
Смолич Денис Вікторович 49339 
Смольянов Едуард Валерійович 50591 
Смоляр Анатолій Михайлович 49711 
Снігірьов Ігор Вадимович 50016, 50017, 50018, 50019 
Сніжко Лариса Леонідівна 49720 
Соболєва Алла Володимирівна 50071 
Совгіра Світлана Василівна 49823, 49826, 49834, 49835 
Соколик Марія Петрівна 49635 
Соколова Наталія Михайлівна 50503, 50504, 50972 
Соколовська Світлана Володимирівна  50678 
Соколовський Денис Олександрович 49874, 49875, 49876 
Соколовський Олександр Леонідович 49578 
Соловей Юрій Юрійович 49473 
Соловйов Дмитро Олександрович 50904 
Соловйов Олексій Миколайович 50544, 50545 
Соловйов Олексій Станіславович 50616 
Сологубов Петро Павлович 50032 
Соломатіна Марина Сергіївна 49447, 49448, 49449 
Соломенцев Олександр Васильович 50904, 50905 
Солтис Дмитро Юрійович 49531 
Солянікова Олена Петрівна 49438, 49439 
Сорока Дмитро Григорович 50490, 50493 
Сорока Катерина Олексіївна 50997 
Сорока Микола Миколайович 49641 
Сорокін Віктор Михайлович 49320 
Сорокін Сергій Борисович 50744 
Сорочук Микола Степанович 50467 
Сотніков Костянтин Петрович 50309 
Сотніков Петро Геннадійович 50309 
Сотнікова Анна Сергіївна 51049 
Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна 50544, 50545 
Спекторенко Марія Ігорівна 49346 
Спекторенко Олександр Олександрович 49346 
Спиридоненко Вадим Олександрович 49640 
Спірідонова Галина Єгорівна 50258 
Спірін Олексій Іванович 50227, 50930 
Спіцин Олександр Васильович 49119 
Сполітак Дмитро Миколайович 50121 
Сталінський Дмитро Віталійович 49120, 50940 
Стародубова Катерина Романівна 50427 
Стародубова Наталія Станіславівна 49412 
Статівка Валентина Іванівна 50089 
Сташкевич Дмитро Станіславович 49619 
Стеганцев Максим Миколайович (Мак Чеклаинд) 49959 
Стельмах Віктор Анатолійович 50496 
Стелюк Антон Олегович 50401 
Степаненко-Липовик Богдана Валеріївна 49635 
Степанов Дмитро Вікторович 49737 
Степанов Дмитро Миколайович 50659 
Степанченко Антон Сівич 50685 
Степашко Володимир Семенович 50845 
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Стеценко Володимир Володимирович 49139 
Стецков Максим Сергійович 49950 
Стець Ганна Іванівна (Anna Milli) 49881 
Стецюк Дмитро Олександрович 49378, 49379 
Стецюк Людмила Сергіївна 49673 
Столярик Євгеній Олександрович 50873 
Столярчук Надія Миколаївна 49212, 49673 
Сторчак Іван Іванович 49107 
Стоянова Ганна Давидівна 49742, 49743 
Стратілат Анатолій Іванович 50076 
Страшко Станислав Васильович 50257 
Страшок Роман Васильович 50917 
Стріха Максим Віталійович 50978 
Строітелев Станіслав Віталійович 50162, 50163, 50164 
Строїнов Олександр Вікторович 49696 
Строчик Інна Володимирівна 50194 
Ступаченко Деніс Олегович 49664, 49752 
Султанова Анастасія Олександрівна 50744 
Сун Шаньшань 49374 
Сурженко Ольга Анатоліївна 50544, 50545 
Сурнін Владислав Юрійович 49995 
Сусло Степан Титович 49720 
Сухарєв Денис Євгенович 49438, 49439 
Сухініна Юлія Валентинівна 49649, 49651 
Сухобрус Олена Анатоліївна 50203 
Суховеркова Ірина Борисівна 49948 
Сухоруков Сергій Іванович 50294 
Сучеван Денис Ілліч 50523 
Сушко Ганна Миколаївна 49636 
Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist) 50501 
Сушко Тетяна Іванівна 50112, 50113 
Сушкова Ольга Олександрівна 49140, 49141, 49142, 49143, 49144, 49356, 50298, 

50415 
Сущенко Людмила Петрівна 49057, 49902, 50441 
Сябро Любов Федорівна 50586 
Табуранська Тетяна Анатоліївна 49983 
Тагліна Ольга Валентинівна 50397 
Талих Анатолій Іванович 50427 
Тамара Дука (псевдонім) 49616 
Танасійчук Артемій Володимирович 50447 
Тарадаха Павло Васильович 49666 
Таран Наталія Юріївна  50984 
Таран Олена Вікторівна 49413 
Тараненко Олександр Онисимович 50977 
Таранич Андрій Володимирович 49685, 49738 
Татаров Олег Юрійович 49413 
Татарова Любов Степанівна 50932, 50933, 50934, 50935, 50936, 50937, 50956 
Тацій Юрій Олександрович 49564 
Таш'ян Роман Іванович 50544 
Тверезенко Олена Олексіївна 49602, 49717 
Терентьєва Наталія Олександрівна 50670 
Терешко Володимир Михайлович 49367 
Терещенко Валентина Павлівна 50813 
Терещук Андрій Іванович 49313, 49314 
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Терещук Борис Миколайович 49999, 50781 
Терещук Зоя Михайлівна 50750 
Терлецька-Павлів Іванна Іванівна 50258 
Терновий Петро Анатолійович 49077 
Терновцов Сергій Олександрович 49854, 49855, 49857 
Тименко Володимир Петрович 50087 
Тимофєєва Наталія Сергіївна 49658 
Тимофєєва Таїсія Тихонівна 49078 
Тимошин Валерій Михайлович 49668, 49671 
Тимощенко Юрій Євгенович 50876 
Тихоненко Ігор Вікторович 50392 
Тихоненко Інна Олексіївна 50392 
Тихонов Юрій Леонтійович 49194 
Тихонова Валерія Леонідівна 50553 
Тишкунь Григорій Арсенійович (Тихий) 50388 
Тімакова Катерина Олегівна 50406 
Тіменко Надія Микитівна 49635 
Тімець Оксана Володимирівна 49826, 49835 
Тімуш Валерій Петрович 49794 
Тітко Ельвіра Валентинівна 50976 
Тітов Сергій Віталійович 50453 
Тітов Юрій Ігорович 50717 
Ткач Антон Володимирович 50409 
Ткач Сергій Анатолійович 49759 
Ткаченко Іван Віталійович 50028 
Ткаченко Надія Василівна 49519 
Ткаченко Олександр Миколайович 49734 
Ткаченко Олена Георгіївна 49555 
Ткачук Валерія Василівна 49571 
Ткачук Руслана Сергіївна 50456 
Ткачук Сергій Григорович 49722 
Тлучкевич Наталія Володимирівна 50829 
Толочко Дар'я Миколаївна 49580 
Томашпольський Дмитро Львович 50116 
Тонконогов Михайло Анатолійович 49887, 50646, 50647 
Топчій Юрій Юрійович (Густав Водичка) 49256, 49257 
Торкаєнко Ірина Ігорівна 50258 
Трагнюк Роман Романович 50542 
Трайно Андрій Сергійович 49361 
Трач Ярослава Василівна 49298, 49299, 49300, 49301, 49302, 49303, 49304, 

49305 
Третяк Анна Ігорівна 49594 
Третяк Антон Миколайович 50626, 50627, 50795 
Третяк Володимир Васильович 50070 
Тримбач Сергій Васильович 50925 
Тріщук Олег Юрійович 49372 
Трофимчук Максим Вікторович 50294 
Трофімова Олена Володимирівна 50429 
Трофімюк Надія Юріївна (Должанська) 49757 
Трохимчук Віктор Васильович 49739, 50150 
Трохимчук Ольга Іванівна 50150 
Троценко Павло Дмитрович 49798, 50425 
Трубека Андрій Іванович 49919 
Трусова Наталя Вікторівна 49648 
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Тунік Анатолій Азарійович 50405 
Тупицька Євгенія Олександрівна 50545 
Тупіков Борис Тихонович 49107 
Турєєв Олександр Васильович 50329 
Туріянська Марія Михайлівна 50988 
Турчинська Валентина Євгенівна 50238 
Тучковенко Юрій Степанович 49077 
Тютюнник Тетяна Яківна 49639 
Угрин Мирон Миронович 49750, 49751 
Удод Олександр Анатолійович 49191, 49520 
Улибін Юліан Олександрович 49559, 50365 
Уліс Наталія Євгенівна 50822 
Ульшина Тетяна Петрівна 50579 
Умеров Нуззет Абібулайович 50607 
Урсал Вячеслав Валентинович 50492 
Урсу Наталія Олексіївна 50756 
Усерднов Олександр Дмитрович 49295 
Устяк Богдан Ігорович 49156, 49357 
Устяк Ігор Теофілович 49156, 49357 
Ушанов Юрій Олексійович 49437 
Ушкаренко Віктор Олександрович 49522, 50492 
Ушкаренко Олександр Олегович 49932, 49933, 49934 
Ушкац Михайло Вікторович 50077 
Ущаповська Наталія Василівна 49523, 49524, 49525, 49526, 49527, 49528, 49529, 

49530, 50228, 50229, 50230, 50231, 50232, 50233, 
50234, 50235, 50236, 50237, 50556, 50557, 50558, 
50559, 50560, 50561, 50562, 50563, 50564, 50565 

Фандо (псевдонім) 50583 
Фарзаліна Зоя Іллівна 49280 
Фармага Марта Любомирівна 50980 
Федик Оксана Василівна 49324 
Федоров Дмитро Олександрович 50821 
Федорова Вікторія Олександрівна 50375 
Федорова Тетяна Юріївна 49717 
Федорчук Михайло Іванович 49522 
Федорюк Олексій Володимирович 50831 
Федотова Марина Миколаївна 49362 
Федунчик Людмила Гнатівна 50151 
Федченко Людмила Юріївна 49602 
Федчик Микола Мартинович 50744 
Фельдман Ігор Давидович 49629, 49630, 49631, 49632 
Фельдман Олександр Вікторович 49697 
Ферко Марія Романівна 50980 
Фесенко Денис Вікторович 49434 
Фєтєску Лариса Іванівна 50434, 50435, 50436, 50437 
Філатов Віталій Олегович 49949 
Філатова Мар'яна Михайлівна 49384, 49387, 50527, 50528 
Філіпковська Лариса Олексіївна 50070 
Філіпов Євген Геннадійович 50492 
Філіпова Інна Михайлівна 50492 
Філіпцова Євгенія Вікторівна 49658 
Фірер Даниїл Олександрович 50704, 50705, 50706 
Фірсов Сергій Михайлович 49466 
Флорко Тетяна Олександрівна 49439 
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Фокас Ольга Андріївна 50916, 50918, 50960 
Фомін Максим Юрійович 50916, 50960 
Фомін Олексій Вікторович 50875 
Фомічов Володимир Іванович 49872 
Франціан Тетяна Олексіївна 51031, 51032 
Фурсова Наталія Артемівна 49763 
Фучко Артем Андрійович 50718 
Хаджинов Ілля Васильович 49738 
Хазін Михайло Семенович 50797, 50798, 50799 
Хайленко Олег Вікторович 50941 
Халанчук Вікторія Іванівна 49380, 49381 
Халезова Любов Володимирівна 49600 
Хамада Мамдух 49740 
Хандрос Роллан Володимирович 49976, 50035 
Хапаєв Вадим Вадимович 49111 
Харабадот Володимир Петрович 49920, 49922 
Харитонова Валентина Василівна 49314, 49318 
Харітонов Віталій Володимирович 49227 
Харченко Анна Миколаївна 50503, 50504, 50972 
Хацко Володимир Власович 50610 
Хецеліус Ольга Юріївна 49438, 49439 
Хімченко Андрій Миколайович 49362 
Хмара Геннадій Миколайович 50590 
Хмелевський Микола Олександрович 50454 
Хмельницький Володимир Ілліч 49723 
Хмєлєвська Оксана Миколаївна 49557 
Ходаківський Олексій Миколайович 49719 
Ходзицька Ірина Юліївна 50667, 50668 
Ходін Григорій Миколайович 50399 
Хоменко Людмила Миколаївна 49317 
Хоменко Марина Михайлівна (Амуралир) 50385 
Хоменко Павло Віталійович 49713 
Хоменко Сергій Анатолійович 49119, 49150, 49166 
Хоменко Тамара Миколаївна 50001 
Хоменок Євген Олександрович 50172 
Хомин Євген Петрович 51041 
Хомич Сергій Володимирович 49647 
Хомін Ігор Богданович 50762 
Хорошаєв Євген Сергійович 49247 
Хорошковська Ольга Назарівна 49440, 49441, 50101, 50106 
Хотюн Микола Михайлович 49084 
Храмовичева Наталя Анатоліївна 50878 
Храмченко Микола Сергійович 50216 
Христенко Ольга Мирославівна 50888, 50890 
Христич Віктор Вікторович (Victor V.Khristytch) 49575 
Христич Захар Юрійович 49531 
Худоба Віра Саверіївна 50207 
Хурса Володимир Васильович 49163 
Цапко Денис Петрович 50912 
Цвяк Аліна Олександрівна 49372, 49375 
Цейбель Людвик Людвикович 50103 
Цибульський Андрій Леонтійович 49853 
Цивільський Федір Миколайович 49574, 49578 
Циганенко Ростислав Анатолійович 49407 
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Цигановський Ілля Олександрович 49477 
Циганок Владислав Іванович 50441 
Циганок Олександра Владиславівна 50441 
Цимбалюк Любов Іванівна 49553, 50133, 50204 
Ципуринда Андрій Володимирович 50746 
Циркалюк Вадим Володимирович 49982 
Ціпенко Олег Вікторович 49969, 49970 
Цобенко Ольга Василівна 49659 
Цуріка Людмила Юріївна 49586, 49587 
Цьось Анатолій Васильович 50858 
Чайченко Юрій Михайлович 49977 
Чанцева Ніна Іванівна 50664 
Чаплінський Ростислав Борисович 50751 
Чекіна Вікторія Денисівна 49635 
Челишева Ірина Леонідівна 50078 
Ченчик Оксана Володимирівна (Оксенія Бурлака) 49206, 49207 
Чепурний Геннадій Анатолійович 49265, 49442, 49443 
Чередниченко Володимир Анатолійович 49628 
Черкасов Віктор Гаврилович 50866 
Чернега Галина Василівна 49103, 49104, 49105, 49106 
Чернєй Володимир Васильович 49413 
Черних Анастасія Володимирівна 50922 
Черних Дмитро Євгенійович 50929 
Черниченко Ігор Іванович 49667 
Черниченко Михайло Ігоревич 49667 
Чернишов Юрій Костянтинович 50941 
Чернишова Валерія Миколаївна 50038 
Черній Олег Петрович 49086, 49708 
Чернін Євген Юрійович 50263, 50264, 50265, 50266, 50267, 50268 
Чернозубенко Олександр Валентинович 49472 
Чернуха Юрій Миколайович 50989 
Чернявська Ірина Олексіївна 50483 
Чернявський Сергій Сергійович 49413 
Черняєв Сергій Васильович 49767, 50029, 50030, 50644 
Черняєва Яніслава Ігорівна (Яніслава) 50519 
Черняк Лев Павлович 49371 
Черняк Юрій Васильович 49899 
Чернякова Юлія Георгіївна 49438 
Чертов Костянтин Юрійович 50637, 50638 
Чечелюк Олександр Васильович 49777 
Чиж Ігор Генрихович 50620 
Чижов Олександр Вікторович (DeFinch.com) 49133 
Чирський Микола Вікторович 49680 
Чистякова Анастасія Сергіївна 50451 
Чистякова Людмила Сергіївна 49989 
Чичкан Олег Миколайович 50880, 50881 
Чілачава Рауль Шалвович 50694 
Чорний Микола Васильович 50464 
Чорноіван Олексій Петрович 49190 
Чубач Ганна Таісіївна 50855 
Чугай Андрій Михайлович 50773 
Чугунова Віра Федорівна 49126 
Чугунова Ольга Леонідівна 50908 
Чудак Семен Григорович 49490 
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Чуйко Олексій Сергійович 49388 
Чуйкова Валентина Юріївна 50544, 50545 
Чумак Вадим Андрійович 50836 
Чумак Надія Петрівна 50081 
Чумак Ольга Володимирівна 50380, 50381, 50382, 50383, 50384 
Чундак Степан Степанович 50616 
Шабельник Олена Сергіївна 50975 
Шаблій Олег Миколайович 49553, 50133, 50204 
Шагін Дмитро Вікторович 50732, 50735, 50736, 50737, 50738, 51011, 51012 
Шандула Олександр Олексійович 50542 
Шаповал Юрій Іванович 50978 
Шаповалов Андрій Іванович 50411 
Шаповалова Антоніна Анатоліївна 50025 
Шараєвська Ніна Ігорівна 50917 
Шарко Валентина Дмитрівна 50693 
Шаталов Олександр Дмитрович 50200 
Шаталова Марія Олегівна 50137 
Шафар Артур Юрійович 50526 
Шафранюк Микола Євгенійович 49805 
Шашкін Андрій Володимирович 50218 
Швагро Катерина Миколаївна 49145 
Швед Сергій Віталійович 50898 
Шведчикова Ірина Олексіївна 49759 
Шебанова Віталія Ігорівна 49709, 51003 
Шебанова Тетяна Володимирівна 49522 
Шевченко Андрій Вікторович (Андрей Каре) 49692 
Шевченко Андрій Олегович 50832 
Шевченко Борис Матвійович 49509, 49510, 49511, 49512, 49513, 49514, 49515, 

49516 
Шевченко Ігор Анатолійович 49168 
Шевченко Марина Вікторівна 49904 
Шевченко Микола Миколайович 50410 
Шевченко Світлана Володимирівна 49233 
Шевченко Сергій Володимирович (Сергій Коен) 50979 
Шевчишин Олександр Михайлович 50404 
Шевчук Людмила Анатоліївна 49777 
Шевчук Олексій Васильович 49905 
Шевчук Сергій Миколайович 50924 
Шейбут Денис Вікторович 50683 
Шекк Павло Володимирович 49077 
Шемеляк Галина Михайлівна 50867 
Шемет Василина Ярославівна 50428 
Шендрик Віра Василівна 49277 
Шепетило Ігор Іванович 51034 
Шепетько Віталій Вікторович 49853 
Шепітько Валерій Юрійович 49389 
Шерман Ісаак Михайлович 49522 
Шерстюк Іван Іванович 49617 
Шестопалова Людмила Володимирівна 49685 
Шидловська Олена Олександрівна 49803, 49804 
Шидловський Григорій Володимирович 49803, 49804 
Шимановський Роман Васильович 50071 
Шинкаренко Володимир Григорович 50375 
Шинкарьов Вадим Геннадійович 49291, 49292, 49293, 49399, 49400 
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Шипуліна Юлія Сергіївна 49762 
Ширшова Ольга Миколаївна 49679, 49681 
Шкарупа Ганна Миколаївна 49695 
Шкляр Сергій Петрович 50775, 50776, 50777 
Шкурін Володимир Миколайович 49926 
Шляхова Юлія Анатоліївна 50940 
Шмегельський Юрій Михайлович 50856, 50857 
Шмельова Тетяна Федорівна 50513, 50826 
Шмідт Павло Ігорович 49057, 49902 
Шовтюк Максим Михайлович 50409 
Шостак Валентин Леонідович 50324 
Шпак Нестор Омелянович 49940 
Штефан Анна Сергіївна 49717 
Штефан Олена Олександрівна 49717 
Шульпін Ігор Леонідович 49602 
Шумкін Андрій Анатолійович 49493, 50593, 50597 
Шумська Світлана Степанівна 49635 
Шуть Микола Миколайович 49322 
Щемелінін Святослав Володимирович 49961 
Щербак Марина Олексіївна 49103, 49105 
Щербаков Євгеній Миколайович 49320 
Щербакова Олена Леонідівна 50013 
Щупак Галина Георгіївна 50993 
Юзяк Микола Михайлович 50219 
Юр’єва Людмила Миколаївна 50764 
Юр'єва Ірина Михайлівна 50827 
Юр'єва Людмила Миколаївна 50765, 50766, 50767, 50768, 50769 
Юрій Смотрич (псевдонім) 50741 
Юрченко Іван Олексійович 49103, 49104, 49105, 49106 
Юрченко Сергій Васильович 49711 
Юрчук Ірина Олександрівна 50715 
Юсупов Володимир Васильович 49413 
Юхимчук Олександр Анатолійович (Юхим) 50635 
Ющенко Петро Андрійович 50517 
Явор Ольга Анатоліївна 50545 
Яворська Любов Дмитрівна 50855 
Якимаха Олеся Ігорівна 50665, 50672 
Якименко Олена Олександрівна 51002 
Якименко Світлана Іванівна 50013, 50149 
Якимчук Дмитро Михайлович 50424 
Якобчук Сергій Вікторович 49579 
Якобюк Вікторія Ростиславівна 50915 
Якобюк Ростислав Володимирович 50915 
Яковенко Віра Вадимівна 50779 
Яковець Володимир Іванович 50207 
Якуб Копеч (Jakub Kopec) 50624 
Якубів Валентина Михайлівна 49936 
Якунін Роман Петрович 50826 
Якуніна Ірина Леонідівна 50826 
Якушев Олександр Юрійович 50710 
Якушко Сергій Іванович 49873, 50926 
Ялова Тетяна Павлівна 49062 
Ямненко Михайло Іванович 49145 
Яновицька Наталія Іванівна 49441, 50106 
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Янович Віталій Петрович 50165 
Янович Лілія Петрівна 50165 
Яновская Екатерина Юрьевна (псевдонім) 50533 
Янчук Ігор Вікторович 49134 
Яремчук Володимир Володимирович 49182, 49183, 50287, 51013 
Яркіна Наталія Євгеніївна 50544 
Ярмак Марія Володимирівна 50433 
Ярмілко Євген Миколайович 50901 
Ярмош Ірина Анатоліївна 50778 
Яров Ярослав Сергійович 49063, 49077 
Яровий Андрій Анатолійович 49778, 49779, 49780 
Яроцький Віталій Леонідович 50544, 50545 
Ярцев Ігор Вікторович 49714 
Ярцева Олена Ігорівна 49714 
Яськов Георгій Миколайович 50773 
Яценко Ганна Юріївна 49635 
Яценко Іван Іванович 49989 
Яценко Людмила Степанівна 49694 
Яценко Олександр Іванович 49990, 49991, 49992, 49993 
Яцун Вадим Володимирович 50919 
Яцюк Руслан Михайлович 49059 
Яшкіна Оксана Іванівна 49433 
Ященко Микола Михайлович 49720 
Ященко Олександр Сергійович 49095 
Ященко Юрій Борисович 50322 
Ящук Оксана Василівна 50189 
Ящук Сергій Миколайович 49313, 49314 
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"Моноімпекс Лімітед"  50297 
Відокремлений підрозділ "Науково-технічний центр 
електроенергетики" Державного підприємства 
"Національна енергетична компанія "УКРЕНЕРГО" 

 50986 

Вінницький національний технічний університет  49558, 49737, 50288, 50376, 50377, 50686 
Головне управління інвестиційної політики та 
зовнішньоекономічних зв'язків міської ради 

 50147 

Державна наукова установа "Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини" 
Державного управління справами" 

 50813 

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

 50292, 50687 

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

 50750, 50778 

Державна установа "Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук України" 

 49635 

Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 49557 

Державне підприємство  "Український науково-
дослідний інститут радіо і телебачення" 

 50143 

Державне підприємство "Державний науково-
дослідний інститут автоматизованих систем в 
будівництві" 

 49969, 49970 

Державне підприємство "Донецький науково-
дослідний вугільний інститут" 

 49107 

Державне підприємство "Інформаційні судові 
системи" 

 49531 

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

 50141 

Державне підприємство "Проектно-конструкторське 
технологічне бюро з автоматизації систем управління 
на залізничному транспорті України" 

 50440, 50847, 50867, 50868, 50869 

Державне підприємство "Український науково-
дослідний інститут вагонобудування" 

 50007 

Державне підприємство "Український науково-
технічний центр металургійної промисловості 
"Енергосталь" 

 49120, 50940 

Державний вищий навчальний заклад "Донецький 
національний технічний університет" 

 50038 

Державний вищий навчальний заклад 
"Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника" 

 49325, 49326, 49327, 49328, 49329, 49540, 49554, 
49577, 49687, 50831 

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

 49686, 50841, 50842, 50888, 50889, 50890, 50891, 
50892, 50893, 50894, 50895, 50896, 50998 
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Державний вищий навчальний заклад "Український 
державний хіміко-технологічний університет" 

 49170 

Державний заклад "Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка" 

 49194 

Державний заклад "Український науково-практичний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф Міністерства охорони здоров'я України" 

 50616 

Дніпропетровська державна фінансова академія 
Міністерства освіти і науки України 

 51005, 51006 

Дніпропетровська державна фінансова академія 
Міністерства фінансів України 

 50994, 50995, 50996, 50997 

Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна 

 50650, 50651, 50652, 50660 

Донецький національний університет  50429, 50431 
Донецький національний університет  49362, 49391, 49685, 50430, 50617 
Запорізький національний технічний університет  50594, 50596 
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

 49634 

Інститут зрошуваного землеробства Національної 
академії аграрних наук України 

 49667 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 50037 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

 51033 

Інститут свинарства і агропромислового 
виробництва Національної Академії Аграрних Наук 
України 

 50860, 50861 

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної 
академії наук України 

 49159 

Кам'янець-Подільський національний університет ім. 
Івана Огієнка 

 50751, 50752, 50753, 50754, 50755, 50756 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 49874, 49875, 49876, 50511, 51017 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 50984 

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-
дослідний інститут соціально-економічного розвитку 
міста" 

 49906 

Комунальне підприємство "Донецький обласний 
центр інформатизації" 

 50732, 50733, 50734, 50735, 50736, 50737, 50738, 
50739, 51011, 51012 

Луцький національний технічний університет  50128, 50129, 50428, 50748 
Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 50845 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 50886, 50887 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної 
власності Національної академії правових наук 
України 

 49602, 49717 

Національна академія внутрішніх справ  49413, 49414 
Національний авіаційний університет  49088, 49089, 49090, 49563, 49607, 49693, 50196, 

50405, 50406, 50513, 50642, 50643, 50826, 50827, 
50904, 50905 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

 50070 
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Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 49371, 49372, 49373, 49374, 49375 

Національний транспортний університет  49720, 49721, 49722, 50454, 50455, 50502, 50503, 
50504, 50505, 50972 

Національний університет "Львівська політехніка"  49666, 50312, 50657 
Національний університет "Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого" 

 50542, 50543, 50544, 50545 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 49676 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 49932, 49933, 49934, 49935, 50077 

Національний фармацевтичний університет  50389, 50390, 50391 
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова  49647, 50659 
Одеська національна академія харчових технологій  49100 
Одеський державний екологічний університет  49063, 49077, 49438, 49439 
Одеський національний медичний університет  49739, 50150 
Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка 

 49763 

Приватна науково-проектна фірма 
"ХЕРСОНПРОЕКТ" 

 50399 

Приватна фірма "ЗЕМІНВЕСТ"  50623 
Приватне акціонерне товариство "Інститут 
інформаційних технологій" 

 49688 

Приватне акціонерне товариство "ПЛАСКЕ"  49254 
Приватне акціонерне товариство "Страхова Компанія 
Рітейл-Страхування" 

 49691 

Приватне підприємство "Виробничо-
конструкторське бюро "Інтеграл" 

 50924 

Приватне підприємство "Відеокомпроект"  50032 
Приватне підприємство 
"КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ" 

 49118, 49119, 49150, 49166 

Приватне підприємство "ЮРІС ПРОФ АРТ"  49580 
Публічне акціонерне товариство "Завод "Фіолент"  49668, 49669, 49670, 49671 
Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"  49988, 49989, 49990, 49991, 49992, 49993, 50923 
Публічне акціонерне товариство 
"Укргазвидобування" 

 50071 

Служба безпеки України  50535, 50536, 50537, 50538, 50539, 50540 
Сумський державний університет  49081, 49082, 49083, 49277, 49278, 49698, 49762, 

50883, 50884 
Таврійський національний університет ім. 
В.І.Вернадського 

 50005, 50009, 50699 

Театрально-видовищний заклад культури "Київський 
національний академічний театр оперети" 

 50053, 50054 

Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя 

 49553, 49802, 50133, 50204 

Товариство  з обмеженою відповідальністю 
"Євромедіа Компані" 

 50324 

Товариство з додатковою відповідальністю "Інститут 
обліку і фінансів" 

 49212, 49213, 49673, 49674, 50704, 50705, 50706 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АДВ-
МАРКЕТИНГ" 

 49867 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Ті - 
Лінкс" 

 50555 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН" 

 49233, 49450, 49982, 49983, 49984, 50916, 50917, 
50918, 50957, 50958, 50959, 50960 
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Альмотек" 

 49697 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АНТЕ 
МЕДІАМ" 

 49949 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-
мастер" 

 50682, 50744, 50912, 50913 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Арумтек" 

 49095 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізтех"  49060 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС 
Консалтінг" 

 50530 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"БрендЕйд" 

 49544 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"БрендЕйд" 

 49546, 49547, 49548, 49549, 49550, 49551 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінсофт 
продакшн" 

 49086, 49708 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Граввіт"  50409 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Д.І.О.-
Трейдер Інтернаціонал" 

 50490, 50493 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕ 
НОВО" 

 50442 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Донбаські електронні комунікації" 

 50731 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Донецький головний комп’ютинговий центр" 

 49505, 49506, 50401 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕЛЕГАНС УКРАЇНА" 

 50433 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Знак"  50637, 50638 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут 
прикладних систем і технологій" 

 49466 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інтернет-Оголошення" 

 49707 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНФОРМАКС" 

 50411 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інформаційно-аналітичний центр "ЕКСОР" 

 50915 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА" 

 49473, 49474, 49475, 49476 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КВАРТАЛ-СТАЙЛ" 

 49234 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Комп'ютерні інформаційні технології" 

 49768 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КСИКОМ" 

 49773 

Товариство з обмеженою відповідальністю "МККУ 
"Мережі" 

 50800 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробнича фірма "ГРІС" 

 51014 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство 
"Преобразователь" 

 49230 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"НІКАТЕКС-ТРЕЙД" 

 49672 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оверія 
Солюшенс" 

 49663 
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найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЛІ 
ТРАНС" 

 50874 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Перша 
студія" Девелопмент" 

 49903 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Побутелектротехніка" 

 49447, 49448, 49449 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПРОЛЕГО" 

 50823 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прості 
Системи" 

 49045 

Товариство з обмеженою відповідальністю "РДТЕХ"  50004 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 49851, 49852, 49853, 49854, 49855, 49856, 49857 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СБІ"  50689, 50690 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СДМ"  49160 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Системи 
криптографічного захисту "Криптософт" 

 49684 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт 
солюшнс Україна" 

 49980, 49981, 50472 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Таврійські Ігри" 

 49771, 50981 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Універсальні інформаційні технології" 

 50202 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма 
"СЕМПАЛ Ко ЛТД" 

 49347 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Хедхантер" 

 50570 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юкрейн 
Соувін Саппорт" 

 49211 

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма 
"АНТОЛОГІЯ" 

 49444, 49445, 49446 

Українська академія друкарства Міністерства освіти і 
науки України 

 50311 

Університет бенківської справи Національного банку 
України 

 50065 

Фізична особа-підприємець Атаманов Олександр 
Євгенович 

 50821 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 49067, 49068, 49069, 49070, 49071, 49452, 49957, 
50820 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 49960, 50375, 50465, 50885, 50947 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 
 

Номер свідоцтва Дата видачі дубліката 

№ 30623 13.05.2013 

№ 48597 28.05.2013 

№ 14392 10.06.2013 

№ 47078 12.06.2013 

№ 49412 31.07.2013 

№ 38538 12.08.2013 

№ 10319 26.08.2013 

№ 22765 26.08.2013 
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