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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51050  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

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  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Универсальный помощник учителя 
"Тренировочная тетрадь на русском языке в косую линию"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51051  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

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  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Універсальний помічник вчителя "Тренувальний 
зошит на українській мові у широку лінію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51052  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

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  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Универсальный помощник учителя 
"Тренировочная тетрадь по математике"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51053  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 
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  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Универсальный помощник учителя 
"Тренировочная тетрадь на русском языке в широкую линию"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51054  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 
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  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Універсальний помічник вчителя "Тренувальний 
зошит на українській мові у косу лінію"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51055  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 
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  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Універсальний помічник вчителя "Тренувальний 
зошит з математики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51056  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

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  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Универсальный помощник учителя 
"Тренировочная тетрадь для самостоятельного написания 
математических знаков"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51057  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанюк Олег Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "РемонтОнлайн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для обліку і автоматизації роботи ремонтних майстерень і 
сервіс-центрів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51058  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вольний Павло Юрійович, Герасимов Олексій Олександрович, 
Петровський Вячеслав Едуардович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Реєстр виконавчих 
проваджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації та обліку виконавчих проваджень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51059  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

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)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Державний реєстр 
речових прав на нерухоме майно"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з реєсрації, 
обліку, представлення та контролю даних Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51060  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зенченко Анатолій Михайлович  
 

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 "Учебно-информационный фильм "Ишвара 
Йога. Анатолий Зенченко. Базовые последовательности Ишвара Йоги. 
2-я последовательность"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета даної серії - представити тренувальну програму початкового 
рівня Ішвара Йоги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51061  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зенченко Анатолій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Учебно-информационный фильм "Ишвара 
Йога. Анатолий Зенченко. Базовые последовательности Ишвара Йоги. 
3-я последовательность"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета даної серії - представити тренувальну програму початкового 
рівня Ішвара Йоги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51062  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зенченко Анатолій Михайлович  
 
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 "Учебно-информационный фильм "Ишвара 
Йога. Анатолий Зенченко. Базовые последовательности Ишвара Йоги. 
1-я последовательность"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета даної серії - представити тренувальну програму початкового 
рівня Ішвара Йоги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51063  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Учебно-информационный фильм 
"Основы йоги с Анатолием Зенченко"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51064  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зенченко Анатолій Михайлович  
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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 "Учебно-информационный фильм "Ишвара 
Йога. Анатолий Зенченко. Базовые последовательности Ишвара Йоги. 
4-я последовательность"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51065  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зенченко Анатолій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка аудіовізуальних творів "Учебно-информационный фильм 
"Ишвара Йога. Анатолий Зенченко. Базовые последовательности 
Ишвара Йоги. 5-я последовательность"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51066  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машляковський Павло Вікторович, Стокоз Володимир Маркович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Технології 
комунікацій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Погодження документів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для запровадження безпаперового 
документообігу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51067  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машляковський Павло Вікторович, Стокоз Володимир Маркович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Технології 
комунікацій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Бюджетування на підприємствах, в 
організаціях, установах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати процес планування, формування, 
узгодження бюджету підприємства, організації, установи, у тому числі і 
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування з 
подальшою можливістю проведення аналізу бюджету та контролю за 
його виконання.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51068  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машляковський Павло Вікторович, Стокоз Володимир Маркович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Технології 
комунікацій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Адміністрування функцій та доступу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підтримки бізнес-процесів надання послуг 
особам, які пов'язані з працевлаштуванням.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51069  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Караульний Олександр Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Кадровая политика предприятия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В книзі розглядається актуальне на сьогодні питання побудови 
кадрової політики підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51070  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданник Віталій Григорович, Корнійчук Василь Володимирович, 
Хайтович Миколай Валентинович, Салтикова Галина 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)  Книга "Заболевания пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки у детей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51071  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданник Віталій Григорович, Корнійчук Василь Володимирович, 
Хайтович Миколай Валентинович, Салтикова Галина 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)  Книга "Заболевания гепатобилиарной системы и поджелудочной 
железы у детей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51072  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданник Віталій Григорович, Корнійчук Василь Володимирович, 
Хайтович Миколай Валентинович, Салтикова Галина 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)  Книга "Заболевания кишечника у детей"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51073  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Альошечкін Сергій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Харон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дія відбувається в місті Вілково, в Україні. Головна героїня Катерина 
та її молодша сестра Софія зтикаються з нечистою силою - живим 
Утоплеником.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51074  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Валентин 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)  Книга "П.П. Вершигора. Люди з чистою совістю" з передмовою та 
упорядкуванням В.І. Денисенка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга спогадів командира 1-ї Української партизанської дивізії, Героя 
Радянського Союзу П. Вершигори.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51075  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Завжди в дорозі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга про життя та творчість видатного хореографа України, 
Лауреата Шевченківської премії, Героя України - Мирослава Вантуха. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51076  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щур Ганна Миколаївна (Anna Venecia)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ветрено"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51077  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щур Ганна Миколаївна (Anna Venecia)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Романс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51078  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щур Ганна Миколаївна (Anna Venecia)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51079  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щур Ганна Миколаївна (Anna Venecia)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кіно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51080  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щур Ганна Миколаївна (Anna Venecia)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я тебя люблю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51081  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щур Ганна Миколаївна (Anna Venecia)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пароходы любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51082  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бичков Борис Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "БМС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення містить словесну і зображувальну (графічну) частини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51083  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гой Федір Андрійович, Браницька Ольга Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "ДНК-компьютер мозг и его память"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51084  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечитайло Іван Якович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мар'янська осінь Тараса", поема"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В поемі розповідається про перебування Т.Г.Шевченка в 1845 році в 
селі Мар'янське Великобагаченського району, що на Полтавщині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51085  
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Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Летичевський Олександр Адольфович, Летичевський Олександр 
Олександрович, Песчаненко Володимир Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Algebraic Programming System APS version 
4.0" ("APS v 4.0")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51086  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Летичевський Олександр Адольфович, Летичевський Олександр 
Олександрович, Песчаненко Володимир Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Efficient Algorithm for Reachability Checking 
in Insertion Modeling"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Алгоритм усунення інтерлівінгу у інсерційних моделях було 
реалізовано у системі інсерційного моделювання IMS.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51087  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Летичевський Олександр Адольфович, Летичевський Олександр 
Олександрович, Песчаненко Володимир Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Insertion Modeling System IMS" ("IMS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система інсерційного модулювання IMS було розроблено на базі 
системи алгебраїчного програмування APS версії 4,0 в якості 
реалізації теорії інсерційного моделювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51088  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Інна Юріївна  
 

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 "Методичний підхід  до оцінки 
розвитку трудового потенціалу регіону" ("Методика оцінки розвитку 
трудового потенціалу регіону")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано методичний підхід до оцінки розвитку трудового 
потенціалу регіону.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51089  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

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  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Кліп "Прости"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51090  
 

Дата реєстрації авторського права  02.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ландик Валентин Іванович, Горін Олександр Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Белая книга о бытовых холодильниках НОРД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51091  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіщук Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення логотипу "КЛУБ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОУЧЕЙ УКРАИНЫ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення складається з шести рівних дуг, увінчаний 
колами, які утворюють незамкнуте коло, під яким розташовується 
напис, виконана кирилецею, російською мовою.    
    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51092  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козіна Жаннета Леонідівна, Антонов Олег Володимирович, Рєпко 
Олена Олександрівна, Ткаченко Кирило Вікторович, Козін Сергій 
Валентинович  

 

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 "Учебное видеопособие по технике завязывания 
туристских узлов с анимационными иллюстрациями (слайд-фильм)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51093  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козіна Жаннета Леонідівна, Собко Ірина Миколаївна, Щедріва 
Людмила 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)  Аудіовізуальний твір "Учебное видеопособие по тактике баскетбола с 
анимационными иллюстрациями"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51094  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабійчук Георгій Євдокимович (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Україна - Шотландія, дві країни - одна краса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Високохудожнє двомовне видання, створене автором- художником, 
заслуженим діячем мистецтв України Георгієм Бабійчуком.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51095  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Сіденко Володимир Павлович, 
Дрейс Юрій Олександрович, Гудзь Володимир Дмитрович, Жмурко 
Тетяна Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма візуалізації процесу забезпечення 
конфіденційності даних з використанням блочного симетричного 
шифру "Лабіринт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма є повноцінним програмним продуктом, що являє собою 
Windows додаток. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51096  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль ППМ менеджер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модуль дозволяє виконати керування файлами маршрутів, відкриття 
та збереження.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51097  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семко Олексій Вікторович, Нечипорук Олена Петрівна, Дишлюк 
Ольга Миколаївна, Наумець Микола Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналіз і оптимізація лінійних систем з 
детермінованими зв'язками за критерієм витрат"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма рипзначена для аналізу та оптимізації лінійних систем з 
детермінованими зв'язками за категорієм витрат в персональному 
комп'ютері під управлінням операційної системи.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51098  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

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 "Модуль відображення авіагоризонту"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль дозволяє виконати звичайне і зручне для розуміння 
відображення польотних даних шляхом відображення штучного 
авіагоризонту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51099  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Микола Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Адвокат у кримінальному провадженні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії викладено  бачення автора щодо поведінки адвоката, як 
учасника кримінального провадження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51100  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобрин Іван Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Discodance"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51101  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобрин Іван Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Сповідь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51102  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобрин Іван Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Вальс Кобрина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51103  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51104  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатова Катерина Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Не хватает"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51105  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машляковський Павло Вікторович, Стокоз Володимир Маркович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Технології 
комунікацій" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок статистичних показників з 
урахуванням оновленого порядку надання статусу безробітного"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для підтримки бізнес-процесів надання послуг 
особам, які пов'язані з працевлаштуванням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51106  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машляковський Павло Вікторович, Стокоз Володимир Маркович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Технології 
комунікацій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Надання послуг роботодавцям та 
безробітним особам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підтримки бізнес-процесів надання послуг 
особам, які пов'язані з працевлаштуванням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51107  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстами "Музичний альбом "Позитивне 
життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51108  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранова Єлєна Ніколаєвна  
 

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 № 32, 2013 

 

21 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстами "Музичний альбом "Мир дома из 
маленьких кубиков"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51109  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозніков Сергій Іванович, Озеранський Володимир Сергійович, 
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 "Моделювання процесу діагностування з 
використанням штучних структур"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для діагностування і аналізу компонентних 
структур на основі моделей їх штучних структур, а також для 
спрощення поточних розрахунків.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51110  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебединський Анатолій Павлович (Лебедінський Анатолій 
Павлович), Лебединська Людмила Анатолівна (Лебедінська Людмила 
Анатоліївна)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Горизонтальное и вертикальное движение 
вещественно-полевой (волновой) генетической информации в 
биосфере Земли механизмами эпидемического процесса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51111  
 

Дата реєстрації авторського права  03.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Глаза города-2" (этюды, очерки, зарисовки)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51112  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тадеєва Юлія Петрівна, 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
"Megapolis. Моніторинг якості лікарських засобів та медичних виробів 
при ввезенні, виробництві та в обігу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51113  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машляковський Павло Вікторович, Стокоз Володимир Маркович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Технології 
комунікацій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контроль якості лікарських засобів та 
медичної продукції в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51114  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тадеєва Юлія Петрівна, Табуранська Тетяна Анатоліївна, 
Ковальська Валентина Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
"Megapolis. Ліцензування імпорту лікарських засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51115  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Учебный курс "Вес долой" ("7 правил + 7 привычек, 
которые изменят Вашу жизнь навсегда"/"going...going...GONE!!! - the 
revolutionary weight loss system")" ("Учебный курс "Вес долой")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторський курс призначений для осіб, які мають бажання 
позбавитися зайвої ваги і залишатися струнким.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51116  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козачук Валерій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Серебряные копья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51117  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовенко Олександр Владиславович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Музичний інструментальний твір "Sunrise Sax"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51118  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовенко Олександр Владиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Музичний інструментальний твір "Short Defile"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51119  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовенко Олександр Владиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Музичний інструментальний твір "Episode Dance"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51120  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєва Вікторія Володимирівна  
 

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 "Облік 
переходу локомотивів по стиковим пунктам (ОПЛ)" ("ОПЛ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначено для розробки системи обліку переходу локомотивів 
по стиках та включає такі напрямки як облік переходу локомотивів по 
міждержавним стикам, оборот локомотивів на суміжній адміністрації, 
аналіз використання локомотивів на суміжних територіях, 
порівняльний аналіз використання локомотивів, формування 
оперативних та аналітичних довідок на підставі розрахункових 
показників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51121  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилов Сергій Павлович  
 

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 "Сервіс експорту даних"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51122  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубцова Світлана Григорівна, Шевченко Володимир Васильович  
 

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 "Контроль та облік поїздів, що "кинуті" або 
довго простоюють на підході до станції призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51123  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абніцька Світлана Григорівна, Твердоступ Денис Сергійович  
 

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 
"Автоматизоване робоче місце Перепис вагонів вантажного парку" 
("АРМ Перепису вагонів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51124  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєва Вікторія Володимирівна  
 

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 "Оперативний аналіз роботи локомотивних 
бригад на подовжених дільницях обслуговування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51125  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кун Пітер Лауренс  (Mr. Peter Lawrence Kuhn)  
Повне ім’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 кенгуру "Pete's Australian Pies"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51126  
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Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брусник Алла Юріївна, Гобов Денис Андрійович, Завірюхін Антон 
Леонідович, Іваненко Ярослав Петрович, Іконніков Ярослав 
Петрович, Каплун Ганна Юріївна, Ліхоузов Олексій Сергійович, 
Мельник Леонід Петрович, Прокопенко Андрій Анатолійович, 
Самчинський Володимир Віталійович, Спітковський Ігор Семенович, 
Школьна Леся Григорівна, Мільченко Анастасія Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Реєстраційний портал"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для подачі заяв в електронному вигляді для 
реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців в Єдиному 
державному реєстрі, надання виписок з нього у електронному вигляді  
у випадку їх успішної реєстрації після подачі заяв у електронному 
вигляді і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51127  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вижлецов Анатолій Олександрович, Гордієвський Ігор 
Володимирович, Бордовський Володимир Ігорович  

 
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 "Програмний комплекс "Єдиний державний 
реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51128  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я вас годы не боюсь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51129  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

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 "Каблучки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51130  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривошей Любов Петрівна, Кривошей Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Волшебные сказки для детей и их родителей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51131  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обухова Олена 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)  Настільна книга туриста "Осознанный туризм. Как путешествовать 
качественно и с восторгом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В книзі на багатьох прикладах читач знайде опис багатьох ситуацій, з 
якими стикаються туристи, а також багато рекомендацій як уникнути 
непорозумінь  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51132  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксютенко Олена Іванівна, Латишев Віктор 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)  Науковий твір "Система та методика діяльності інститутів 
громадськості у сфері верховенства права та громадського 
моніторингу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51133  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борщевський Віктор Валентинович, Бойко Євген Іванович, 
Важинський Федір Анатолійович, Притула Христина Мирославівна, 
Куліш Інна Михайлівна, Шевчук Ярослав Васильович, Крупін Віталій 
Євгенійович, Максименко Анна Олександрівна, Воркун Любов 
Ільківна, Демкович Людмила Кузьмівна, Злидник Юрій Романович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою 
"Прогнозування розвитку сільських територій Карпатського регіону 
України"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Обгрунтовано методологічні положення, узагальнені методичні 
підходи і методи, зарубіжний і вітчизняний досвід прогнозування 
розвитку сільських територій регіону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51134  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Василь Федорович, Шведчикова Ірина Олексіївна, Ткач 
Сергій Анатолійович, Котлярова Вікторія Володимирівна, 
Сивоконьєва Юлія Володимирівна  
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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 "Генетичний банк даних електромеханічних пристроїв" 
("ГБД ЕМ-пристроїв")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

База даних призначена для зберігання та систематизації інформації 
про ЕМ-пристрої на основі даних про їх інваріантні властивості, 
просторове розташування ПДП, а також патентної та іншої 
функціональної інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51135  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леда (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 "Гоа. Там каждая песчинка гуру"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51136  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульц Світлана Леонідівна, Вовканич Степан Йосипович, Писаренко 
Світлана Марківна, Максимчук Максим Віталійович, Луцків Олена 
Миколаївна, Назаркевич Ігор Богданович, Габрель Марта Степанівна, 
Шевчук Оксана Ігорівна, Попадинець Назарій Миколайович, Гусєва 
Марія Олександрівна  

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Модернізація 
промислового потенціалу Карпатського регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено теоретико-методологічні засади модернізації 
промисловості регіону.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51137  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова Уляна Ярославівна, Семів Любов Казимирівна, Цапок Сергій 
Олексійович, Князєв Святослав Ігорович, Бідак Володимир 
Ярославович, Ваврик Антоніна Йосипівна, Теслюк Роман Тадейович, 
Андрусишин Наталія Іванівна, Біль Мар'яна Михайлівна, Михайлюк 
Людмила Василівна, Махонюк Олександр Володимирович, 
Гринькевич Ольга Степанівна, Данилюк Леся Григорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Регіональні 
особливості організації праці в умовах системної кризи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Узагальнено теоретико-методологічні засади дослідження соціально-
трудових систем, аналізу їх формування та розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51138  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Садова Уляна Ярославівна, Семів Любов Казимирівна, Цапок Сергій 
Олексійович, Бідак Володимир Ярославович, Риндзак Ольга Тадеївна, 
Ваврик Антоніна Йосипівна, Теслюк Роман Тадейович, Андрусишин 
Наталія Іванівна, Біль Мар'яна Михайлівна, Левицька Ольга 
Олександрівна, Ковальчук Людмила Василівна, Махонюк Олександр 
Володимирович, Бараняк Ігор Євгенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Соціально-
демографічний потенціал розвитку Карпатського регіону України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Удосконалення понятійно-термінологічний апарат дослідження 
соціально-демографічного потенціалу, оцінено факторний вплив на 
соціально-демографічний розвиток Карпатського регіону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51139  
 

Дата реєстрації авторського права  04.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Олексій Дмитрович  
 

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 мультсеріалу "Команда Lib'ero"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51140  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панько  Юрій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПК БУДІВЕЛЬНИЙ 
АЛЬЯНС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "FLEXIGUM"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51141  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

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  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Михаил Булгаков в фотографиях и воспоминаниях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51142  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Аріадна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Генезис і еволюція солоного вугілля в аспекті 
седиментодіагенетичних та постседиментодіагенетичних перетворень 
органічної речовини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51143  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адаменко Станіслав Васильович, Болотов Валерій Миколайович, 
Новіков Валерій Євгенійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей російською та англійською мовами "Управление 
многомасштабными системами со связями. З. Геометродинамика 
эволюции систем с изменяющимися связями" ("Control over multiscale 
systems with constraints. З. Geometrodynamics of the evolution of systems 
with varying constraints")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі викладений підхід до керування еволюцією систем багатьох 
частинок на основі загального варіаційного принципу самоорганізації 
систем зі зв’язками, що змінюються - принципу динамічної 
гаромонізації систем, що викладений у першій частині циклу робіт.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51144  
Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Атракціон"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51145  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Олександр Сергійович  
 
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 "Моя Україно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51146  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прищепа Тетяна 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 віршів "Мої роздуми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка з шести віршів: Любовь не может уйти, Подсказка, Прости, 
Рядом, Уйти в туман, Я осталса один без любви и надежды..  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51147  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарчук Оксана  Анатоліївна, Бечко Петро Кузьмович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Основи оподаткування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга розкриває сутність податків і оподаткування, їх місця і ролі в 
системі економічних важелів розвитку ринкової економіки 
взаємозв’язку оподаткування з іншими аспектами економічної 
політики держав.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51148  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Марина Владиславівна (Марта Веронец), Левченко Ірина 
Олександрівна  

 

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)  Довідковий посібник "Планшетка-пам'ятка юного шахіста: Граю 
білими, граю чорними"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пам'ятка для шахіста початківця являє собою двосторонню картку, на 
якій розташована шахова дошка таким чином, щоб користувач знизу 
мав той колір шахів, яким він грає.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51149  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунін Едуард Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АГТ ПЛЮС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "МАКСИМУМ" ("КП "МАКСИМУМ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призанчена для ведення основних операцій діяльності 
підприємства: продажу, керування складськими запасами, закупівлі, 
фінансового обліку, ведення клієнтів, керування замовдленими на 
виробництво.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51150  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подоляк Сергій В'ячеславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Система планування  робіт та 
обліку трудовитрат" ("СПРУТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Система призначена для організації процесу розробки програмного 
забезпечення. Кожен користувач має доступ до певного переліку 
функцій згідно з його службовими обов'язками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51151  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунін Едуард Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АГТ ПЛЮС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Фасадний калькулятор" ("КП "Фасадний 
калькулятор")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для розрахунку розкрою фасадів з меблевого 
профілю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51152  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Григорій Дмитрович  
 

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)  Сценарій серіалу "По законам военного времени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51153  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мандич Антон Григорович (Эзодар)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний твір "Кундалини йога: духовное пробуждение"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є практичним керівництвом, карткою в дослідженні глибинної 
структури нашої свідомості, що дозволяє пізнати себе і навколишню 
реальність з середини, використовуючи особистий досвід.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51154  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михальчук Володимир Михайлович  
 

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 для студентів хімічних факультетів (напрямок 
"Хімія") "Термодинамічна, фазова і хімічна рівновага"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розкриваються основні закони термодинаміки й дається 
обгрунтування загальних критеріїв термодинамічної рівноваги і 
спрямованість самочних процесів в ізольованих, закритих і відкритих 
системах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51155  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 

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 "Своїх синів чекає Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51156  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вони - із "Роланд", вони - з "Нахтігаль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51157  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 
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 "Спогад про бій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51158  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 
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 "Символ моєї боротьби" ("Символ боротьби")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51159  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 
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 "Україна у смутку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51160  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 
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 "Ворони-примари"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51161  
 

Дата реєстрації авторського права  05.09.2013  
 
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" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шина інтеграції процесів обміну інформації 
між системами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для збереження, обміну 
інформацією між різноманітними системами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51162  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка "Ангел жизни моей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51163  
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Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боголюбський Юрій Павлович (пророк-святитель Георгій-Марія), 
Боголюбська Іоанна Георгіївна, Боголюбська Анна-Марія Георгіївна, 
Боголюбська Сусанна Георгіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "УЧЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА СВЯТОГО ДУХА. 
НЕБЕСНЫЙ ЗАВЕТ СВЯТОГО ДУХА - ЭПОХА СЛАВЫ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. Горний Иерусалим - Богоматерь Боголюдей, или 
Воскресший Небесный Солнечный Богочеловек. Небесная 
Божественная концепция Солнечного Святотроичного Завета Святого 
Духа" ("УЧЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА СВЯТОГО ДУХА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Богословський релігійний твір є стислим викладом сутності 
Богословсько-релігійного вчення і дає загальне уявлення про його зміст.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51164  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хмільовський 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 творів "Збірка музичних творів О.П. Хмільовського"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка містить авторську атмосферу музики, яка виконується на гітарі 
у стилі "казково-містичний нео-ренесанс", яка містить 9 композицій: 
Вспомни свое небо, Доблесная сказка, За мечтой, Крылами над 
ночным лесом, Летя-Любя, Поход рыцарей, Танец аристократов, 
Унисон сердец, Усадебный танец.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51165  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стоян Юрій Григорович, Сьомкін Володимир Володимирович, Чугай 
Андрій Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "3D layout optimization"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У програмі реалізовано метод пошуку оптимальної компоновки 
тривимірних об’єктів у багатозв’язаній області мінімальної висоти, що 
утворена за допомогою кругового циліндру та прямих прямокутних 
призм, з урахуванням технологічних обмежень на розміщення об’єктів. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51166  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Валентина Дмитрівна, Гончаренко Тетяна Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для організаторів післядипломної 
освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників і студентів вищих навчальних закладів  "Проектування 
навчального процесу з фізики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику розглянуто сучасні підходи до проектування навчального 
процесу з фізики як виду діяльності вчителя фізики. Висвітлено 
принципи та особливості проектувальної діяльності вчитиля фізики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51167  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єгоров Станіслав Вячеславович, Єгорова Ірина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інформаційна система семантичного 
анотування тексту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування анотації, що найбільш повно 
відображає сенс початкового тексту, та має розмір, що визначений 
користувачем шляхом задання коефіцієнту стиснення вихідного 
тексту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51168  
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Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Наталія Віталіївна, Путятіна Галина 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 "Комплекс маркетингових заходів сталого 
функціонування та розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. 
Харкова: організаційно-управлінська модель впровадження 
маркетингу в діяльність ДЮСШ та маркетинговий план розвитку 
ДЮСШ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір присвячений створенню комплексу маркетингових заходів 
сталого функціонування та розвитку дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл м. Харкова. В роботі наведена організаційно-управлінська 
модель впровадження маркетингу в діяльність ДЮСШ та приклад 
маркетингового плану ДЮСШ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51169  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "DОБРА УDОБРА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ілюстрації представляють собою варіанти виконання графічної 
композиції у різних колористичних рішеннях, які зображено у вигляді 
поєднання стилізованого малюнку півня і оригінально поданого 
словесного виразу, складеного виразу, складеного з літер англійського 
та кириличного алфавітів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51170  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 
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 "Сон Мираж"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51171  
 

Дата реєстрації авторського права  06.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сдвіжков Михайло Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Механические свойства и структура металлов. 
Ознакомительный курс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі розглянуто механічні і деякі технологічні властивості металів, 
їх поведінка в умовах тертя і корозії, а також основи металознавства 
та теорії сплавів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51172  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіракосян Євгенія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Подорож"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця історія розповідає про маленьку відважну дівчинку, яка втратила 
щось особливе для себе, проте вона не розгубилась і стрімголов 
кинулась на пошуки. Попереду її чекають пригоди та небезпека, але 
вони не зашкодять їй віднайти, те що вона втратила.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51173  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Чернявський Сергій Сергійович, 
Кузьмін Ренат Равелійович, Татаров Олег Юрійович, Васимінчук 
Віктор Іванович, Вознюк Андрій Андрійович, Керевич Олег 
Васильович, Фінагеєв Валерій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розслідування злочинів, пов’язаних із 
заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завданням методики є дати криміналістичну характеристику 
злочинів, пов’язаних з незаконним втручанням в роботу банкоматів, 
запропонувати варіанти розв’язання правових, організаційних і 
практичних проблем виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних 
із заволодінням коштами шляхом утручання в роботу банкоматів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51174  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернявський Сергій Сергійович, Брисковська Оксана Миколаївна, 
Татаров Олег Юрійович, Весельський Віктор Казимирович, Вознюк 
Андрій Андрійович, Осауленко Олег Анатолійович, Алєксєєва-
Процюк Діана Олександрівна, Атаманчук Володимир Миколайович  

 

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 із 
знищенням, підробкою або заміною номерів вузлів та агрегатів 
транспортного засобу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдання методики: охарактеризувати кримінально-правову 
характеристику злочинів; з'ясувати особливості кримінальної 
характеристики злочинів; визначити особливості проведення окремих 
слідчих дій під час розслідування злочинів; розкрити використання 
автоматизованих електронних систем підчас розслідування злочинів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51175  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Андрій Володимирович, Кузнецов Віталій Володимирович, 
Кузнецова Лариса Олександрівна, Вільхова Лілія Євгенівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійних посібник "Теорія кваліфікації 
злочинів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою дисцепліни є отримання курсантами, студентами та слухачами 
глибоких теоретичних знань щодо кваліфікації злочинів, а також 
засвоєння практичних навиків застосування норм криміналістичного 
законодавства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51176  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Виктория Русич (псевдонім), Манзырков Игорь Евгеньевич, Harry 
Mauzer (псевдонім), Романенко Светлана Федоровна, АЛАЯ, ALAYA 
(псевдонім), Ромашина Світлана Стефанівна (Ромашина Светлана 
Стефановна), Боровицький Володимир Миколайович, Крапивко 
Наталія Степанівна (Наталия Степановна Крапивко)  

 

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 російській мові "Ностальгия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51177  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стефанія Міру (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 "Усіх скорботних радість"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51178  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлюк Костянтин Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Статуэтка "Бычок на сковородке"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір виконано з матеріалу полістоун вагою 125 грам, розміром 
130х75х40 мм, пофарбовано акриловими фарбами на водній основі в 
бронзово-золотих тонах. Покрито шаром лаку на водній основі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51179  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Магнит "Бердянский бычок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір виконано з матеріалу полістоун ваною 53 грама, розмір 
100х65х30мм, пофарбовано акриловими фарбами на водній основі в 
бронзово-золотих тонах. Покрито шаром лаку на водній основі.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51180  
Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Единица времени: Вечность"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51181  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокін Сергій 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)  Твір наукового характеру "Циферблат часов с перспективами роста"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51182  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Роман Анатолійович, Баймут Віктор Васильович, Зайцев 
Віктор 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)  Публіцистична стаття "СПОСОБ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СЕРВЕРОВ ТРЕХМЕРНОЙ СРЕДЫ 
ДИНАМИЧНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ" ("Рейтинговая система 
AVAJART")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті запропонований простий і , в той же час оригінальний спосіб 
подання інформації для багатокористувацьких серверів тривимірного 
середовища динамічних віртуальних світів, який реалізується за 
допомогою принципової нової рейтингової системи "AVAJART" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51183  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вертинський Вячеслав 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)  Книга "ОТКРОВЕНИЕ ОТ УТЕШИТЕЛЯ ИЛИ ДНЕВНИК 
СУМАСШЕДШЕГО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор викладає свої роздуми христянина щодо відвічних духовних 
цінностей та спокуси, боротьби добра і зла, яка повсякденно 
відбувається у маштабах усього людства, так і в душі окремої людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51184  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

48 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Повість "Гладиаторы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Захоплююча історія чотирьох роботів-гладіаторів, що пройшли шляхи 
від воїнів Арени до свободи. Завдяки дружній підтримціі роботів 
Опору і мужності герої перемагають головний комп’ютер Арени - 
"Око" і, звільнившись від його контролю, йдуть від переслідувачів і 
вириваються з смертельного кола.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51185  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Согріна Марія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Моя подорож: Непал та Індія 2009-
2012р."   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірнику зображено природу Непалу та Індії, їх визначні пам’ятки 
культури та мистецтва, а також фотографії автора в згаданих країнах. 
Через фотографічні твори автор намагається передати глядачеві 
культуру та багатовікові традиції народів Індії та Непалу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51186  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Віталій Сергійович, Вітер Наталя Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма для визначення областей 
ефективного використання транспортно-технологічних систем 
доставки вантажів у контейнерах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою прикладну програму для визначення областей 
найбільш ефективного використання транспортно-технологічних 
систем доставки вантажів у контейнерах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51187  
 

Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Володимир Григорович, Легкий Сергій Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Визначення тарифів на 
послуги пасажирського автомобільного транспорту" ("Тарифи на 
автобусні пасажирські перевезення")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На підставі удосконалення маркетингового підходу обгрунтовано 
модель визначення тарифів на послуги пасажирського автомобільного 
транспорту, яка дозволяє послідовно визначити та розробити основні 
етапи процесу ціноутворення з урахуванням маркетингових 
досліджень ринку, ринкової стратегії щодо послуги, встановлення 
споживчої цінності та витрат підприємтсва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51188  
Дата реєстрації авторського права  09.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зімарєв Федір 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)  Програмний продукт "Система контроля и управления рабочими 
процесами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51189  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплій Роман Володимирович, Шедов Михайло Михайлович, Нічаєв 
Вячеслав Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство 
"Більшовик" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Технічний твір "Комплект конструкторской документации на 
резиносмеситель периодического действия РС-250 (индекс 211241), его 
модификации, а также запасные части к ним, произодства публичного 
акционерного общества "Научно-производственное предприятие 
"Большевик" г. Киев, Украина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наводиться технічна характеристика і описуються основні складові 
частини (вузли) гумозмішувача.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51190  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплій Роман Володимирович, Шедов Михайло Михайлович, Нічаєв 
Вячеслав Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство 
"Більшовик" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Комплект конструкторской документации на 
резиносмеситель периодического действия РС-270 (индекс 211243), его 
модификации, а также запасные части к ним, производства 
публичного акционерного общества "Научно-производственное 
предприятие "БОЛЬШЕВИК" г. Киев, Украина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В творі наводиться технічна характеристика і описуються основні 
складові частини (вузли) гумозмішувача.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51191  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплій Роман Володимирович, Шедов Михайло Михайлович, 
Пржеорський Олег Іванович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство 
"Більшовик" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Комплект конструкторской документации на 
форматор-вулканизатор шин типа ФВ1-600-1800-350/635 (75") и его 
модификации, а также запасные части к ним, производства 
публичного акционерного общества "Научно-производственное 
предприятие "Большевик" г. Киев, Украина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В творі наводиться технічга характеристикаі описуються основні 
складові частини (вузли) форматора-вулканізатора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51192  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплій Роман Володимирович, Шедов Михайло Михайлович, 
Пржеорський Олег Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство 
"Більшовик" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Комплект конструкторской документации на 
форматор-вулканизатор шин типа ФВ1-740-2200-600/900 (88") и его 
модификации, а также запасные части к ним, производства 
публичного акционерного общества "Научно-производственное 
предприятие "БОЛЬШЕВИК" г. Киев, Украина"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі наводиться технічна характеристика і описуються основні 
складові частини (вузли) форматора-вулканізатора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51193  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогончук Василь Сергійович, Вишневський Микита 
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 для обчислення електронних параметрів 
електротехнічного обладнання в ПЗ DlgSILENT PowerFactory"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51194  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович  
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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 "Параметри комплексної моделі електричних мереж 
напругою 110-150 кВ ПАО "Кіровоградобленерго"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51195  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макогончук Василь Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Комп'ютерна програма ComRat для розрахунку параметрів 
заступної схеми автотрансформаторної групи АОДЦТН-330000/750 та 
ОДЦТНП-92000/150"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51196  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шведова Вікторія Вікторівна, Семенов Євгеній Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний компонент для обробки 
цифрових сигналів iFFT-Noise Gate"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено для проведення цифрової фільтрації сигналів. 
Програма може бути використана для обробки сигналів та в 
навчальному процесі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51197  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

53 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовой Володимир Михайлович, Пальчук 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 "Система оцінювання вагомості факторів в 
задачах прогнозування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оцінювання вагомості факторів в задачах 
прогнозування. Оцінка факторів здійснюється за допомогою 
визначення коефіцієнтів кореляції, регресії, детермінації, еластичності. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51198  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовой Володимир Михайлович, Бомко Олег Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система тестування джерел інформаційних 
ресурсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для тестування джерел інформаційних ресурсів, 
а саме ранжування списку інформаційних джерел. Прогнозування 
здійснюється за об'єднаним методом PaceRank і імовірності 
інформаційної моделі. Програма складається з трьох модулів. Вона 
пройшла тестування і показала ефективну робота та добре 
справляється із поставленим завданням. Написана мовою Java.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51199  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Анастасія Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51200  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Вікторія 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 "Ти і я"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51201  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Вікторія 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 "Амерікано"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51202  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
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 "Прада и конец света" із серії коротких оповідань "Прада 
носит не только дьявол!!!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розповідь про пригоди п'ятьох київських студенток, що купили в 
складчину дорогі окуляри "Прада". Розповідь містить екскурс в 
історію виникнення окулярів і історію фірми "Прада".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51203  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панкратов Євгеній Євгенович  
 
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 "Твой день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увішли такі пісні як "Твой день", Ты мне кум", "Ты мне 
нужна" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51204  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстрацією ресторану-дому "Небесний Єрусалим"/"Sky 
Jerusalem" ("Sky J")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описані основні концепції та відмінності, особливості ресторану-дому. 
"Небесний Єруралим" - це дім, де кожен єврей може відчути себе 
вибраним і улюбленим Богом. Атмосфера ресторану повинна надихати 
на милосердя, взаємодопомогу, самоусвідомлення, духовне зростання, 
унікальність всіх.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51205  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кохановська Владлена Сергіївна  
 
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 "Сценарий новогоднего трюкового шоу-спектакля "Н-у-у, 
Заяц, погоди-и-и!"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В місті звірів - велике свято - Новий рік. Але все перегортається з ніг 
на голову, тому що Баба Яга та Кощей викрали Діда Мороза та 
Снігуроньку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51206  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гібелінда Ольга Валентинівна  
 

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 "Трамвайні сни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51207  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тони Твин, Tony Tween (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Жизнь и зеленые медные трубы"/ "Life and a green copper 
pipes"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51208  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лена Август (псевдонім), Марченко Ілля Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Все лишь для них..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка у складі пісень: "Ты рядом", "У любви в плену", "За 
убегающим июльским днем...", " Пленница мечты", " В ливнях 
сентября", " Все лишь для них...", " Мост любви", " Осень к лету 
пришла", " Парижский скверик", " Незваный гость", "Рок-н-ролл под 
луной", "Встретимся снова".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51209  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Оповідання "Предательство подождет нас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Джейн - замкнута сімнадцятирічна дівчина. Весь сенс свого життя 
вона бачить у небезпечній роботі, таємницю про яку зобов'язана 
приховувати.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51210  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Наталя Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Формування раціональних розвізних 
(збірних) маршрутів при перевезенні дрібнопартіонних вантажів в 
міському сполученні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма формує раціональні розвізні маршрути за трьома 
стратегіями.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51211  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Наталя Юріївна  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вибір раціональної транспортно-
технологічної схеми доставки вантажів в міжнародному сполученні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма визначає раціональну транспортно-технологічну схему 
доставки вантажів в міжнародному сполученні за умовою виконання 
договірних забов'язань стосовно часу доставки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51212  
 

Дата реєстрації авторського права  10.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Окландер Тетяна Олегівна, Окландер Ігор 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)  Стаття "Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових 
комунікацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статі запропонована методика як інструмент розробки стратегії, 
вибору адекватних рекламних носіїв, кількісної оцінки 
результативності комунікативного впливу на потенціальних покупців. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51213  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Євгеній Анатолійович, Бащенко Михайло Іванович, 
Гончар Олексій Федорович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Черкаська дослідна станція біоресурсів інституту розведення і 
генетики тварин 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 "Автоматизована система племінного обліку 
кролів" ("АСПОК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Використання цієї інформаційної системи дає можливість для 
переведення загальноприйнятих форм обліку на паперовому носії в 
електрону форму.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51214  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом "Олександрівськ. Архітектура"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Альбом представляє собою комплект графічних малюнків найбільш 
цікавих будівель міста, побудованих в ХІХ-ХХ століттях, зовнішній 
вигляд яких був сильно змінений подальшими перебудовами, а 
частина з них була зруйнована і не збереглась до сьогодення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51215  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
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 "Учебная программа "Практическая гипнология" 
Второй этап курса "Гипнолог-практик"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана програма є другим етапом навчання повного базового курсу 
"Гіпнолог-практик". Вона дає практичні навички застосування 
методу гіпнозу як основного інструменту в психотерапії, психоаналізі, 
психогіпнозі і в інших практичних напрямках психології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51216  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
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 "Программа "Активизация памяти души"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана програма застосована на багаторічній практиці досвіду введення 
клієнтів в альтернативні стани свідомості і використання цих станів 
свідомості для відтворення пам'яті Душі клієнта. Дана робота пояснює 
такі поняття як пам'ять Душі, канали сприйняття, 
енергоінформаційний канал, Вища  Я і деякі поняття, пов'язані 
загальною тематикою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51217  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
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 "Учебная программа "Основы гипнологии": Первый 
этап"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма э першим етапом навчання повного базового корсу  
"Гыпнолог-практик". вона дає початкове уявлення про те, чим є 
метод класичного гіпнозу, але не дєэ право на практику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51218  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богорадов Віталій Тарасович, Юсипенко Дмитро Віталійович, Курта 
Дмитро Анатолійович, Яценко Тетяна Кузьмівна, Білянин Ігор 
Григорович, Левицький Олег Юрійович  

 

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 "Інтегрована система автоматизації 
судово-експертної діяльності державних спеціалізованих установ (ІС 
АСЕД)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для автоматизації проведення експертних 
досліджень та складання уніфікованих документів за їх результатами, 
для контролю якості та термінів проведення експертних досліджень, 
для формування, ведення та інтеграції баз даних експертиз державних 
спеціалізованих установ, інформаційної взаємодії з існуючими базами 
даних криміналістичних обліків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51219  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вергунов Віктор Анатолійович, Дерлеменко Віталій Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної 
академії аграрних наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Інформаційне забезпечення агропромислового 
комплексу України з метою підвищення конкурентоздатності 
сільськогосподарської продукції (науково-методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В монографії проаналізовано найкращий досвід провідних бібліотек та 
інформаціно-бібліографічних центрів розвинутих країн світу, 
розроблено концептуальну модель системи інформаційно-
бібліографічного забезпечення агропромислового комплексу України, 
яка адаптована до роботи в специфічних умова сьогодення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51220  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Мінімізація булевих функцій на основі 
паралельного алгоритму поліноміальної складності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено машинноорієнтований метод мінімізації булевих функцій 
на основі їх кубічного представлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51221  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
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 ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Орден "Святого Станіслава"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Міжнародний орден святого Станіслава - це міжнародна спілка 
національних асоціацій його Кавалерів. Це благодійна і нагородна 
організація, що має на меті відзначення тих видатних громадян світу, 
які своєю подвижницькою працею урізних сферах діяльності сприяють 
зміцненню взаєморозуміння між народами, утвердженню ідеалів 
гуманізму, благодійництва, захисту прав і свобод людини і т.д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51222  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тавлуй Інна Петрівна  
 

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 "Метод визначення задоволеності споживачів ВНЗ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оцінка задоволеності споживачів здійснюється у відповідності із їх 
інтересами та вимогами, із врахуванням прав та інтересів інших 
зацікавлених сторін на підставі реальних можливостей ВНЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51223  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тавлуй Інна Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод оцінювання рівня впровадження системи 
управління якістю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оцінювання процесів СУЯ виконується у відповідності до методики, 
що поєднує принципи проведення внутрішнього аудиту за 
міжнародним стандартом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51224  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тавлуй Інна Петрівна  
 

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 "Метод формування та оцінювання впливу системи 
управління якістю на конкурентоспроможність ВНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Впровадження механізмів системи управління якістю забезпечує 
підвищення якості продукції, що у свою чергу, сприяє збільшенню 
кількості споживачів ВНЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51225  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войналович Олександр Володимирович, Гнатюк Олег Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Класифікатор ризику на механізованих процесах у 
рослинництві та тваринництві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Класифікатор призначено для керівників, спеціалістів з охорони праці 
та посадових осіб підприємств АПК.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51226  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, Косенко Юрій Іванович  
 

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 особливостями 
ведення декоративного розсадництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі описується важливість використання запропонованого 
зонування декоративного розсадництва, яке сприятиме 
запровадженню науково-обгрунтованого виробництва декоративного 
садивного матеріалу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51227  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пащенко Володимир Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Об'єктно-сутнісна і предметно-знаннєва вербальні 
наукові мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Закономірні відмінності двох вербальних наукових мов відповідають 
співвідношенню пізнаваних реалій та їх наукового відображення у 
предметно-знаннєвій мові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51228  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радзецький Сергій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір без тексту, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту "Оркестр Балконного Простору"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконання твору аналогів якому у культурному середовищі не існує. 
Особливістю виконнання є той факт, що дирегент-композитор керує 
музикантами, які розташовані на балконах будинку. Цей оркестр 
складається з гітаристів з підсилюючими звуковим обладнанням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51229  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішенін Євген Васильович, Сотник Ірина Миколаївна, Мішеніна 
Наталія Вікторівна, Галиця Ігор Олександрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний посібник "Теорія еколого-економічного 
аналізу" за редакцією доктора економічних наук, проф. Є.В. 
Мішеніна"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51230  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копій)  
 
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 "Мій рай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51231  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка малюнків "ЧАЧУНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51232  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір практичного характеру "Технический регламент 
производства винной настойки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Письмовий твір містить опис технологічного регламенту на 
виробництво алкогольного напою, який виготовляють купажем з 
коньячних спиртів та спирту - ректифікату та дубового екстракту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51233  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

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 "Технический регламент 
производства спиртово-винной настойки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис технологічного регламенту на виробництві 
алкогольного напою, який виготовляють купажом з коньячних 
спиртів та спирту - ректифікату.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51234  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ягольник Олексій 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 "Звезда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51235  
 

Дата реєстрації авторського права  11.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тищенко Валерія Олексіївна  
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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 світлових тестів "СвТ1 та СвТ2" ("Тест СвТ 
та Test-S")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Програма являє собою різновид програми генерації випадкових чисел, 
яка використовується в спосіб оцінки спеціальної підготовки 
спортсменів для відбору гравців у команду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51236  
 

Дата реєстрації авторського права  12.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Діагностична методика "Аналіз соціально 
спрямованих потреб особистості" ("Діагностична методика АССПО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика оцінює стан соціально спрямованих потреб особистості. 
Потреба потрапляє до однієї з 4-х зон, утворених поєднанням критеріїв 
задоволеності/незадоволеності та актуальності/неактуальності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51237  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник ілюстрацій "Металевий футболіст "НЕРЖАВЕЙКО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник створений з метою використання в якості логотипу для форми 
футбольної команди.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51238  
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Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тужиліна Марина Володимирівна (Марина Скрипка)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Ультрамарин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка складається з оповідання та віршів, які описують події, що 
відбулися в недалекому минулому  Головними героями є двоє 
чоловіків та дівчина. Дії чоловіків спрямовані тільки за для власного 
задоволення, незважаючи на те, що вони руйнують життя дівчини. 
Третя прозорова частина є фантазією: світ стає справедливим завдяки 
помсті.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51239  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордон Дмитро Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка музичних творів без тексту "На грани реальности и вымысла"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка складається із 29-ти різних за музичним стилем та характером 
музичних композицій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51240  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смик Олексій Євгенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "nabludai"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51241  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смик Олексій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "vizarius"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51242  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурлачук Леонід Фокич, Морозов Сергій Маратович  
 

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)  Складений твір "Словарь-справочник по психодиагностике"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник-довідник містить статі, присвячені широкому колу питань 
теорії та практики психологічної діагностики. Зокрема висвітлюються 
питання, що охоплюють предметну галузь: методологію, теоретичні 
підходи, наукові принципи організації та проведення 
психодіагностичного дослідження.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51243  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квашнюк Петро Васильович, Лісогор Марина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Поэзия пчеловодства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга написана у галузі бджоловодства таким чином, щоб бджоловод 
при роботі з бджолами не пропустив жодної операції, яка може 
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негативно вплинути на кількість отриманої бджолопродукції. Дані 
роботи були виконані для погодніх умов Київської олбастіу 2003 р. 
Дана книга дає рішення для збільшення виробництва, забезпечення 
комфортного існування сімей бджіл і значного підвищення доходу від 
одного вулика, що стало можливим завданням створенню нового 
оригінального вулика 7К2С.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51244  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Просто хочу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51245  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Возвращение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51246  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красильникова Ярослава Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика для пісні "Биография"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51247  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

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 "По ночам не спит любовь" ("Завтра")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51248  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Рассвет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51249  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Германздерфер (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)  Літературно письмовий твір "Малыш Ежовая голова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка казочок для дітей дошкільного віку. Головний герой маленький 
непосидючий їжачок. Він досить часто буває неслухняним і 
пустотливим.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51250  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Германздерфер (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "33 сказки о любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка казок для дітей молодшого та середнього шкільного віку. 33 
казки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51251  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Германздерфер (псевдонім)  
 

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 письмовий твір "Пять дней в июне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51252  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Германздерфер (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сказки заповедного леса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірка казок для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.  44 
казки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51253  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Германздерфер (псевдонім)  
 

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 письмовий твір "Спокойной ночи малыши или 
вечерние сказочки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка казок для дітей дошкільного віку. 25 казок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51254  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швець Тетяна Петрівна  
 

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)  Брошура "Грошовий фінансовий щоденник "Управління власними 
грошима. Сімейний посібник" ("Грошовий щоденник")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Грошовий щоденник для щоденного, системного ведення обліку, 
аналізу, контролю власних доходів та витрат. Системний посібник з 
управління своїми фінансами для тих, хто хоче змінити своє теперішнє 
фінансове становище на краще. При виконанні рекомендацій людина 
чи сім'я гарантовано непомітно для себе заощадить, збереже, а в 
подальшому примножить свої власні гроші.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51255  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Речкалов Сергій Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 
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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 "Вібро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки результатів вимірювання 
вібраційних характеристик і визначення віброприскорення, 
віброшвидкості та вібропереміщення на лапах компресорів та іншого 
обладнання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51256  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенець Андрій Володимирович, Жиляєв Микола Миколайович, 
Геряк Світлана Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система підтримки прийняття 
рішення (ІСППР) "Вагітність"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для надання допомоги 
практикуючим лікарям за спеціальністю "Акушер-гінеколог" в 
діагностуванні можливого перебігу пологів, зокрема з метою 
виявлення небезпеки невиношування вагітності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51257  
 

Дата реєстрації авторського права  16.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Тарас Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Система масових 
платежів України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прикладне програмне забезпечення 
"WinATM" для інформаційно-транзакційних терміналів" 
("WinATM")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує функціонал прийому платежів 
готівкою або за допомогою банківських платіжних карток 
VISA/MasterCard, на користь банків, або третіх осіб.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51258  
Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищук Роман Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія "Мамахохотала" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір практичного характеру "Сценарій 
концерту студії "Мамахохотала"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51259  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияшко Олег Миколайович, Марков Іван Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Компанія КМ ВЕР ЛІМІТЕД ("KM Ware Limited") (резидент 
Гонконгу) 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтеграційна платформа обміну інформацією 
між автоматизованими системами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для об'єднання різнорідної 
інформації і функцій щодо її використання в єдиний інформаційний 
ресурс.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51260  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобер Леонід Миколайович, Щербина Олексій Анатолійович, 
Авраменко Віталій 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, База даних  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма з базою даних "Довідник назв об'єктів 
адміністративно-територіального устрою України (ДОАТУУ) з їх 
хронологією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51261  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередник Тетяна Костянтинівна  
 

Повне ім’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 "Whatever, I'm late anyway"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51262  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодченко Єгор Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Клініка Когерент" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип клініки Когерент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення логотипу, розробленого для використання в комерційній 
діяльності Клініки лазерної косметології і дерматології "Когерент". 
Зображення виконано в синій кольоровій гаммі. Центральне місце в 
композиції займає стилізоване зображення літери "К", оточене 
фігурною рамкою, У верхній частині рамки розміщено п'ять зірочок, а 
у нижній  - рік заснування компанії - 2003. Під центральним елементом 
розміщено  виконаний оригінальним шрифтом напис "КОГЕРЕНТ".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51263  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Великий дар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51264  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веремійчук Юрій Андрійович, Замулко Анатолій Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика проведення аналізу нормативного 
забезпечення організації управління електроспоживанням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика встановлює порядок проведення аналізу нормативного 
забезпечення організації управління електроспоживанням, а також 
підходів щодо проведення експертизи і моніторингу законодавчих та 
нормативно-технічних документів. В роботі використано модель TF-
IDF для аналізу груп документів електроенергетичної галузі та апарат 
теорії нечітких множин, як основу для проведення експертного 
оцінювання нормативного забезпечення управління 
електроспоживанням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51265  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бордюг Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, похідний твір, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір публіцистичного характеру "Материалы на сайт 
www.purenet.com.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про Інтернет-маркетинг.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51266  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борова Світлана 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 "Помню и люблю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51267  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Віктор Михайлович, Щуріхін Володимир Костянтинович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, похідний твір, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Діагностика і технологія ремонту автомобілів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У підручнику розглянуті поелементне діагностування систем 
автомобіля та діагностичне обладнання, прогресивні способи 
відновлення деталей, приведені типові технологічні процеси ремонту 
вузлів та агрегатів сучасних автомобілів. Наведено додатки, які 
використовуються під час проведення ремонту автомобілів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51268  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Владислав Віталійович, Мага Петро Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ДУША..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51269  
Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Євген Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методология. 
Тезисы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений аналізу методології пізнання. Особливу увагу 
приділяється світорозумінню дослідника, енергетиці організму 
людини, моральним аспектам дослідника, методології пізнання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51270  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуркін Олександр Григорович, Давідсон Борис Веніамінович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Містобудівний кадастр" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Переглядач мап" 
("Система "MapLook")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс включає дві комп'ютерні програми: 
"Переглядач мап" та "Підготовка проектів для MapLook", і 
забезпечує можливість користувачу віртуально пересуватися по мапі у 
будь-якому напрямку, збільшувати та зменшувати вигляд мапи на 
екрані монітору, шукати графічні об'єкти, отримувати щодо них 
інформацію, вимірювати відстань, площу та периметр об'єкту, 
завантажувати обмінні файли XML у програму тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51271  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Вікторія 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)  Літературний письмовий твір науково-економічного характеру 
"Активізація інвестиційної діяльності у сільському господарстві 
Херсонської області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено сучасний стан розвитку інвестиційної діяльності у 
сільському господарстві та її вплив на економічні показники 
Херсонської області. Проаналізовано основні дані галузі та визначено 
напрями і джерела залучення інвестицій. Наведено основні 
інвестиційні проекти, що впроваджуються в Херсонській області.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51272  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сімоненко Деніс Петрович, Смирнов Дмитро 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)  Опис авторського проекту "Теорія заговору"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Протягом всієї відомої нам історії людства правда була нерухомою 
догмою переможців. Більшість з нас приймаємо за істину те, що 
пишуть в газетах, Інтернеті та показують з екранів телевізорів. На 
прикладі з історії людства, починаючи з її істоків та закінчуючи 
сучасністю, автори демонструють, як підміняють історичні факти та 
людські цінності на користь правлячої влади та офіційно прийнятій 
історичній теорії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51273  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Мантула Вадим Дмитрович, 
Спіріна Світлана Вячеславівна, Іванов Микола Михайлович, Спірін 
Віталій Юрійович, Сорокіна Тетяна Борисівна, Сніжко Олена 
Олександрівна, Турецька Вікторія Олександрівна  

 

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 "Організовані викиди промислових 
стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Методика 
виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді 
суспендованих твердих частинок (пилу) гравіметричним методом"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

81 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика призначена для виконання вимірювань масової 
концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, 
недиференційованих за складом (пилу), в організованих викидах 
примислових стаціонарних джерел гравіметричним методом при 
швидкості газопилового потоку не менше 4 м/с та температурі не 
більше 600 С.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51274  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загнітко Анатолій Панасович  
 

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)  Довідкове видання "Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни 
(1 том)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Охарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним 
тлумаченням термінів, розкриттям етимології, зв'язків з іншими 
термінами та висвітленням багатозначності та функційного 
навантаження в різних розділах мовознавчої науки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51275  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загнітко Анатолій Панасович  
 

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)  Довідкове видання "Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни 
(2 том)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Охарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним 
тлумаченням термінів, розкриттям етимології, зв'язків з іншими 
термінами та висвітленням багатозначності та функційного 
навантаження в різних розділах мовознавчої науки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51276  
Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загнітко Анатолій Панасович  
 

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)  Довідкове видання "Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни 
(3 том)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Охарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію з відповідним 
тлумаченням термінів, розкриттям етимології, зв'язків з іншими 
термінами та висвітленням багатозначності та функційного 
навантаження в різних розділах мовознавчої науки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51277  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Загнітко Анатолій Панасович  
 

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)  Довідкове видання "Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни 
(4 том)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Охарактеризовано сучасну лінгвістичну термінологію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51278  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоконь Іван Васильович, Погорілий Сергій Дем'янович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський 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 "VmClusterConfiguration Tester"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма для дослідження конфігурацій обчислювального кластера 
на базі Microsoft HPC Server 2008 з вузлами у вигляді віртуальних 
машин на платформі Microsoft Hyper-V. Дозволяє виконання 
експериментального дослідження завдань кластера для різних 
конфігурацій процесора, оперативної пам'яті та взаєморозташування 
вузлів з метою визначення оптимальних конфігурацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51279  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комедійно-романтична повість "Антонина покоряет столицу или Псу 
под хвост"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головна героїня книги Антоніна приїхала з невеликого селища до 
столичного університету. Принципи і світогляд провінціалки йдеть 
врозріз із засадами сучасного мегаполісу, а плітки, інтриги і висока 
конкуренція на роботі після закінчення вузу не просто вимотують, але 
призводять до глибокого розчарування і переоцінці цінностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51280  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаборатория игровых технологий (псевдонім), 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 та малюнки до навчальної гри "Учебная карточная игра для 
изучения неправильных глаголов английского языка: Game (Irregular 
Verbs)" ("Игра для изучения неправильных глаголов")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою оригінальний варіант всесвітньо відомої гри 
"Камень, ножницы, бумага".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51281  
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Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

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 та малюнки до настільної (карткової) гри "Буквоед"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Карткова гра є чудовою альтернативою всесвітньо відомої гри 
"Ерудит".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51282  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

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 та малюнки до настільної (карткової) гри "Репка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51283  
 

Дата реєстрації авторського права  17.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Амірова Марина Юріївна, 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 для створення плану розробки програмного 
забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення термінів та етапів проведення 
планування процесу розробки програмного продукту. Програмний 
продукт дозволяє ввести перелік функціоналу ПЗ, розробку якого 
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необхідно спланувати, кількість спеціалістів та апаратно-програмних 
засобів, виділених для розробки, можливі ризики зриву процесу та 
ймовірності їх настання, та отримати на виході розподілений по часу 
план процесу розробки ПЗ в цілому та на кожному з етапів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51284  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Валентин Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Квазілюдина (цивілізація примусового успіху)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор пропонує формування людини розглядати, як формування 
відповідей на питання: "що можу?", "що маю?", "звідки?", "куди?",  
"що є сівт?" і "хтоє я".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51285  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманов Руслан Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Концепция развлекательной телевизионной 
юмористической программы "Жарти від народу" ("Концепція 
телевізійної гумористичної програми "Жарти від народу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гумористична ТВ програма відроджує різні типи гумористичного 
жанру: анекдоти, байки, гуморески, частушки, сатиричну пісню, 
пародії та ін. мініатюри, які з давніх часів були притаманні 
українському народу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51286  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Май (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитячий мюзикл "Лісова Казка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51287  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Май (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 "Добрые мелодии детства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51288  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіслов Вадим 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 логотипу "Лучшие развлечения Козырный Туз"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51289  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браніш Сергій Олександрович  
 
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)  Графічний твір з текстом "Таро Абсолюту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51290  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Ем трейнінгс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічний твір з текстом "Настільна гра "Real Life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51291  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Ем трейнінгс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічний твір з текстом "Настільна гра "Начни БИЗНЕС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51292  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Ем трейнінгс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічний твір з текстом "Настільна гра "Life Manager"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51293  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шиліна Катерина Борисівна  
 

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)  Збірник віршів "З любов'ю до життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51294  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуканова Ірина Володимирівна, Цуканов Артур Васильович   
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Боже, нет Тебя дороже"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51295  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербакова Тетяна Михайлівна, Черніков Юрій 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 "Севастопольский троллейбус"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51296  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григораш Олена Леонідівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Радуйтесь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51297  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашенцев Олександр Іванович, Шахова Наталія Володимирівна, 
Пашенцева Ганна Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок рентної складової рекреаційних 
територій Криму"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє здійснювати розрахунок чистої рентної складової 
рекреаційних територій, суму податкових платежів на відтворення 
навколишнього середовища. Має можливість моделювання 
екологічних ситуацій, тобто розрахунок вказаних величин залежно від 
зміни зарезервованих параметрів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51298  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальована Неллі Євгенівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Подорож Хмельниччиною у 
головоломках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка авторських головоломок з історії та сьогодення Хмельницької 
області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51299  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шендрик Віра Вікторівна, Неня Віктор Григорович, Парфененко 
Юлія Вікторівна, Окопний Руслан Петрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
моніторингу та прогнозування теплозабезпечення будівель 
"HeatCAM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму з веб-інтерфейсом, яка реалізує 
моніторинг теплозабезпечення будівлі в оперативному режимі, 
виконує збирання даних про погодні умови навколишнього 
середовища, здійснює розрахунок прогнозних лімітів 
теплоспоживання, а також надає можливість представлення 
показників моніторингу у вигляді таблиць, графіків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51300  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Хромих Анастасія Геннадіївна, Морозов 
Анатолій Миколайович, Ніколаєва Валентина Валентинівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичні рекомендації "Оцінка діяльності контрактно-
дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних 
досліджень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Рекомендації спрямовані на обгрунтування необхідності впровадження 
сучасних технологій та інструментів логістики у сферу клінічних 
досліджень для забезпечення необхідного рівня якості й ефективності 
їх проведення. Призначені для керівників контрактних дослідницьких 
організацій, фахівців з розробки лікарських засобів, проведення 
доклінічних досліджень і клінічних досліджень, контролю якості 
лікарських засобів, фармацевтичної логістики, викладачів, аспірантів 
фармацевтичних і медичних ВНЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51301  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Вища 
математика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали дають можливість студентам опанувати теорію і практику 
аналізу фармацевтичної та медико-біологічної інформації, навчитись 
аналізувати і розв'язувати задачі медико-біологічного змісту. 
Математичні знання для майбутніх спеціалістів-професіоналів своєї 
справи сприяють формуванню абстрактного способу мислення, 
вмінню системно аналізувати досліджувальні явища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51302  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубінський Олексій 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"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51303  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чванов Леонід Максимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ДНК Сотворения Мира"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор аналізує і співставляє факти створення світу, викладені в Біблії 
і описані сучасними науковцями, і робить висновок про їх 
співпадання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51304  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпак Олександр Леонідович, Драб Ярослав Миронович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структура психологічної готовності оперативного 
персоналу до роботи в аварійних умовах" ("Готовність до роботи в 
аварійних умовах роботи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічна готовність працівників оперативного персоналу - 
важлива передумова надійної професійної діяльності  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51305  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печерських Галина 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 "Белая Кувшинка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51306  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпак Олександр Леонідович, Драб Ярослав Миронович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Хмельницькобленерго" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програма психологічної підготовки працівників 
оперативного персоналу до надійної роботи в аварійних умовах" 
("Програма психологічної підготовки персоналу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Загальна структура програми психологічної підготовки складається з 
п'яти елементів: інформаційно-психологічної, асертивно-
комунікативної, когнітивно-біхевіоральної, психофізіологічної 
підготовки та контрольного блоку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51307  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чала Ніна Дмитрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)   Монографія "Державне управління економічним розвитком України 
в глобальному просторі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

          
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51308  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарук 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 творів образотворчого мистецтва "Логотип "Плейбек-
фестиваль "Борщі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51309  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сапсай Володимир Олексійович, Денисенко Володимир 
Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ" 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Рахунки і платежі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програми призначені для отримання і зберігання даних рахунків, 
платежів і довідників, необхідних для оплати рахунків за допомогою 
платіжних терміналів, що входять до складу автоматизованої системи 
самообслуговування. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51310  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
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 телебачення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного серіалу "Город усопших" перша серія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51311  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощак Марія Йосипівна  
 
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)  Навчальний посібник "Особливості правопису, відмінювання та 
походження імен"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51312  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривенко Андрій Володимирович, Василенко Олексій Валерійович, 
Карачун Андрій Вікторович, Бабенко Ігор 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 "Правила игры"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51313  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмичова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Школа личностного роста для подростков "Я". 
Программа социально-психологического курса "Методические 
материалы для психологов" ("Школа личностного роста для 
подростков "Я")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі знаходяться сценарії занять з групами підлітків у різних 
умовах: в психологічному центрі або  центрі дозвілля, в школі на 
уроках або в позаурочний час.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51314  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкаренко Ігор Ростиславович, Кириченко Олег Вікторович, 
Єфімов Володимир Веніамінович, Дараган Валерій Валерійович, 
Ковальчук Юлія Анатоліївна, Авксентьєва Тетяна Олександрівна  

 
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)  Практичний посібник "Державні закупівлі в країнах СНД: збірник 
законів про здійснення державних закупівель"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51315  
 

Дата реєстрації авторського права  18.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варшавська Світлана Володимирівна (TM SVITLANA 
WARSHAWSKA)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукове видання "Учебник ненормативной лексики английского 
языка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51316  
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Дата реєстрації авторського права  19.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепіжко Сергій Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантіс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Інтерфейс моніторингу авторизації 
та реєстрації роботи АРМу - IMARM 1.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51317  
 

Дата реєстрації авторського права  19.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чепіжко Сергій Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантіс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Інтерфейс моніторингу серверів 
вузла - IMS 1.1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51318  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Трітмент документального фільму "Кобзар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Трітмент документального фільму про історію поетичної збірки 
"Кобзар" Тараса Шевченка, її вплив на української культури й 
історію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51319  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Протех" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моніторинг харчування дітей у дошкільних 
закладах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма встановлюється у дитячих садках та дозволяє виконувати 
наступні функції: формування меню на день на основі перспективного 
меню; ведення обліку і контролю за постачанням та залишками 
продуктів; підрахунок та виконання норм; моніторинг відвідування 
дитячого садка; формування звітів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51320  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шуліка Ольга Олександрівна, Северин Олександр Олександрович, 
Лисак Роман Валерійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерний програмний продукт "Program of determination of 
rational technology (Програма визначення раціональної технології)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт забепечує автоматизацію всіх процедур підбору 
оптимальних операцій, що виконуються в логістичній послідовності у 
вантажевідправника, вантажеодержувача і транспортно-експедиторскі 
операції, та формування раціональної схеми технологічного процесу 
доставки вантажів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51321  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поема "Долі царів і царств. Таємниці життя царя Соломона"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір є Біблійно-історичною поемою з любовно-драматичним 
сюжетом із життя наймудрішого царя Соломона, яка має актуальне 
значення і для сучасності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51322  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушко Костянтин Миколайович, Мельничук Олена Анатоліївна, 
Мартинюк Олена Леонідівна, Машарова-Григорець Галина 
Владиславівна, Писанко Ельміра Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Муніципальний 
розрахунковий центр" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Модульний біллінг 
"УНІВАН-Термал-Київ" (презентаційна версія)" ("ІС "УНІВАН-
Термал-Київ" або Комп'ютерна програма "УНІВАН-Термал-Київ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє формувати довідники, реєстри, журнали, 
розрахунки, звіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51323  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чертов Костянтин Юрійович, Батрак Павло Олександрович, Беркало 
Наталія Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване 
підприємство "Голографія" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Liger CPA" ("Liger CPA")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51324  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старовойтова Марина Юріївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис науково-дослідної роботи на тему "Рослинність водойм 
басейну річки Сули"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі досліджена вища водна рослинність басейну р. Суми, 
особливості її територіальної диференціації в основних типах водних 
об'єктів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51325  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Юрій 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 восьмисерійного фільму (міні-серіалу) "Звезда победителя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Капітан міліції Микола Колокольніков веде розслідування справи про 
зникнення літака  Великої Вітчизнянної Війни, головного пам'ятника 
історії в райцентрі.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51326  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Олег 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)  Малюнок "Квітка майбутнього"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Квітка майбутнього символізує початок нового етапу розвитку 
людини і суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51327  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Анатолій Степанович, Мартинюк Оксана Анатоліївна, Білоус 
Василь Анатолійович, Білоус Олександр Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Гімн невичерпаним багатствам українських культивірованих 
чорноземів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51328  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Байгуш Юрій Анатолійович, Мильніков Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Practical Senses"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51329  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Інвестиції в Людей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51330  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусич Андрій Васильович, Гурульова Яна Олександрівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ой, ти, вітре!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51331  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марусич Андрій Васильович, Орлюк Іванна Олегівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51332  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Рядовий Шевченко або Шева форева"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51333  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підоплічко Вадим Сергійович, Ратушний Сергій Євгенович, 
Семеренко Олексій Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Реєстр Суб'єктів 
Мін'юсту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних Реєстру суб'єктів 
Мін'юсту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51334  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підоплічко Вадим Сергійович, Ратушний Сергій Євгенович, 
Семеренко Олексій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Спадковий реєстр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних Спадковий 
реєстр.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51335  
Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підоплічко Вадим Сергійович, Ратушний Сергій Євгенович, 
Семеренко Олексій Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Єдиний реєстр 
спеціальних бланків нотаріальних документів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних Єдиного реєстру 
спеціальних бланків нотаріальних документів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51336  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

103 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бордовський Володимир Ігорович, Вижлецов Анатолій 
Олександрович, Гордієвський Ігор Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Державний реєстр 
баз персональних даних, порядок його ведення та зразки документів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних Державного 
реєстру баз персональних даних, порядок його ведення та зразки 
документів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51337  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підоплічко Вадим Сергійович, Ратушний Сергій Євгенович, 
Семеренко Олексій Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Єдиний реєстр 
довіреностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних Єдиного реєстру 
довіреностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51338  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бордовський Володимир Ігорович, Вижлецов Анатолій 
Олександрович, Гордієвський Ігор Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Єдиний реєстр 
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних Єдиного реєстру 
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51339  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берестенко Ярослав Вадимович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музична збірка "Apothecarium - The Renaissance of Evil"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51340  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Берестенко Ярослав Вадимович  
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Apothecarium - The 
Renaissance of Evil"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створена для задоволення культурних та розважальних 
потреб суспільства. Гра виробляється різними мовами світу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51341  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грінченко Вячеслав Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Положення про Міжнародний фестиваль-конкурс 
"ТАНГО КАЛОР КИЇВ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51342  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грінченко Вячеслав 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 "Міжнародний фестиваль-
конкурс "TANGO CALOR KYIV"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51343  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Ді Ді)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Goodbye my honey"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51344  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Ді Ді)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любовница"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51345  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Ді Ді)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Бабник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51346  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабинін Валерій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник живописних картин "Під небом - Одеса" (43 картини)   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серія моїх картин розповідає про красу мого міста, про людей в 
міському середовищі, про природу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51347  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплекс мгновенного наличного и безналичного 
расчета за товар "PERSONAL PURCHASE TIME"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс створено для покупців магазинів типів Маркет, 
Супермаркет і Гіпермаркет.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51348  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Интерфейс сайта и эмблемы ООО "МИР УТОПИИ 
ПРОДАКШН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інтерфейс сайту включає ексклюзивний дизайн.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51349  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Валентина Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Pole Art изнутри. Техника и психология" ("Pole Art изнутри")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга призначена як для професійних танцюристів на пілоні, та і для 
любителів-початківців у сфері PoleDance та являє собою навчально-
методичний посібник з авторською системою якісних та безпечних 
тренувань для досягнення максимальної результативності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51350  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ібадов Яшар Садай Огли, Катаманова Джеміле Лемарівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Прописи для гармонізації обох півкуль мозку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Прості на перший погляд лінії і малюнки пропису мають дивовижні 
властивості. Їх особливість у формі ліній, символів і напрямку їх 
малювання, в принципі дзеркального відображення і прояві єдиного 
образу. Виконання вправ допоможе відновити емоційну рівновагу і 
підвищити інтелектуальні можливості. Відмінна якість прописів в 
тому, що робота з ними налаштовує людину на позитивне сприйняття 
себе і навколишнього світу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51351  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
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 "Годы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51352  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 
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 "Разлука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51353  
 

Дата реєстрації авторського права  20.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рукавіцин Ігор Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "НОТАРІАТЪ конца ХІХ - начала ХХ века"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рукавицын Игорь Анатольевич. НОТАРИАТЪ конца 
ХІХ - начала ХХ века. - К.: Книга-плюс, 2013 - 136 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51354  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клівець Катерина Сергіївна (K.Klevec)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Давай забудем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51355  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Небеса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51356  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пушко 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)  Книга поезії "Завтра"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51357  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Принц Ганна 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)  Книга "Борис Гмыря. Дневники. Щоденники, 1936-1969"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51358  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Лучина любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51359  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутрін Олександр Адольфович, Бекіров Усеїн Ризайович, Мельник 
Ігор Львович  

 
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 "2013"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Чёрно-белое кино", "Корсар", "Слова". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51360  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутрін Олександр Адольфович  
 
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 "2012р.-2013 р."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51361  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Книга "Подарунок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Віршики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, 
ілюстрації до кожного віршика.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51362  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Микола Семенович, Тимченко Григорій 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)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Пам'ятний 
знак "Сумка" (концепція відродження символу міста Суми)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51363  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нарижнєв Олександр Олексійович  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

112 

Повне ім’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 "Орден Сезонів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51364  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Ревенок Олексій Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Історія держави і права України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51365  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Подари мне"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51366  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коптенко Олексій Ігорович  
 
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)  Твір практичного характеру "Капсула жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описаний в творі проект можна розглядати як ліки для суспільства, 
які направлені на попередження деградації молоді, підняття 
інтелектуального рівня суспільства, розвиток людини як особистості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51367  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали конференції  "Развитие слушателей. Реализация проектов"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ціль конференції - визначити необхідні задачі, які потрібно вирішити 
для виконання місії системи (знання, прогорами розвитку та 
навчання, підготовка кадрів, проекти та їх реалізація).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51368  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Матеріали конференції "Курсы по формированию личности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ціль конференції - визначити все необхідне (програми розвитку та їх 
переваги, відеозапис, відбір ведучих та механізми організації команди, 
документи, фінанси та інше) для успішної реалізації курсів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51369  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Матеріали конференції "Категории"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ціль конференції - підвести підсумки по категоріям слухачів та 
представити їх результати. Визначити наступні ступені для зросту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51370  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Матеріали конференції "Категории. Карьерный рост"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ціль конференції - розглянути кар'єрний план Системи. Його 
значення, основні ступені росту, правила підведення підсумків, 
переходу по ступеням, механізми заохочення та покарання.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51371  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Павло Олександрович  
 

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 проекта "Реалити-шоу "Лайф Инкубатор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект який описаний у творі являє собою сценарій довгострокової 
участі групи людей у кінозйомках в режимі реального часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51372  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масленнік Роман Вадимович, Логінов Анатолій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для демонстрації роботи методів 
генетичного алгоритму "GA Demonstration" ("GA Demonstration")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для демонстрації роботи різних методів 
операторів генетичного алгоритму, дозволяє фіксувати показники 
середненіх значень функції пристосування та швидкодію виконання 
алгоритму, дозволяє досліджувати та демонструвати ефективність 
різних методів генетичного алгоритму.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51373  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мємішев Рашид Аметович (Ахмед Кукчинскій)  
 

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 для короткометражного художнього фільму "Шахские 
капризы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Середина шістнадцятого століття дія відбувається в одному з 
господарств Середньої Азії (Схід). Шах Ісфандіар і його прибічники 
потрапляють в різні трагікомічні ситуації, з яких вони виходять з 
гіднгістю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51374  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Сергій Миколайович, Волошин Володимир Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Динамическая модель рассеяния вредных веществ в 
атмосфере при постоянных коэффициентах диффузии и скоростях 
переноса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Доведена теорема про фундаментальність вирішення 
деференціального рівняння турбулентної дифузії для функції 
просторово-часового розподілу речовин від будь-якого типу 
безперервно діючих джерел, які задовольняють умови теорем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51375  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Сергій Миколайович, Волошин Володимир Григорович, 
Куришина Вікторія Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Энергобалансовая модель приземного слоя 
атмосферы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51376  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Сергій Миколайович, Волошин Володимир Григорович, 
Куришина Вікторія Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Учет метеорологических факторов при расчетах 
многолетних полей концентраций загрязняющих веществ для оценки 
экологических рисков здоровью населения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В науковій статті запропоновано метод  розрахунків концентрацій  
забруднюючих речовин з метою оцінки екологічних ризиків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51377  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браженко Світлана 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 "Оптимізація кінематичного режиму роботи 
ротаційного органу культиватора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оптимізації кінематичного режиму роботи 
ротаційного органу культиватора для міжрядної обробки. Передбачено 
побудову траекторії точок дисків ротаційного органу згідно систем 
рівня, які аналітично описують їх рух.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51378  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Многокритериальная теория возникновения 
государства и права"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51379  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Материалы конференций "Музей Рыцарства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

   
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51380  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Н.Ю. Міаніє (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Материалы конференции "Стратегия продвижения 
Проектов и групп КФЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ціль конференції - визначити задачі, які необхідно визначити для 
тиражування курсу "формування особистості". Визначити стратегію 
просування курсів по СНД та за кордоном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51381  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Система акад. Миание М.Ю. Научно-практическая 
деятельность"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

У збірнику коротко представлені основні напрямки діяльності 
науково-практичної системи акал. Міаніє М.Є. наука, навчальні 
програми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51382  
 

Дата реєстрації авторського права  23.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  М.Ю. Міаніє (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Новая физика. Гипотеза. Строение материи и поля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета - представити гіпотезу, яка дозволяє змінити уявлення квантової 
фізики про будову матерії і поля.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51383  
 

Дата реєстрації авторського права  24.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфьонов Євген Владиславович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, фотографічний 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Свидание на крыше в 
Харькове" ("Организация мероприятий на крыше")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В творі описаний проект влаштування романтичних побачень, весіль 
та інших подій і заходів розважального характеру на дахах будівель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51384  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
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 "FERMA-SAYS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє розраховувати плоскі ферми. За допомогою неї 
обчислюються внутрішні сили стрижнів ферми та опорні реакції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51385  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Печерських Галина 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 "Виртуальный роман двух "коронованных особ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51386  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вячеслав Ясень (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів з ілюстраціями "Українські лімерики"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51387  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Німецька мова (6-й рік навчання). 6 клас" Підручник для 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої 
іноземної в 6 класах загальноосвітніх шкіл.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51388  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Німецька мова (2-й рік навчання). 6 клас" Підручник для 
загальноосвітніх навчальних закладів "H@llo, Freunde!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення німецьокї мови як другої 
іноземної у 6-х класах загальноосвітніх шкіл.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51389  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєзін Андрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Каторжанская"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51390  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51391  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51392  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Блондиночка - Ирочка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51393  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51394  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BPOS Telium Library"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51395  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоніна Солов'яненко (псевдонім)  
 

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)  Дитяча казка "Доченька" ("Доченька")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51396  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артамонов Євген Борисович, Бовсунівський Артем 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 "Формування упакованої структури даних у 
вигляді двійкового та шістнадцяткового представлення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51397  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радзівілл Анатолій Якович, Вергельська Наталія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут геологічних наук Національної Академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Зразки конкрецій вміщених у 
вугільних пластах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51398  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Державний реєстр 
обтяжень рухомого майна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних Державного 
реєстру обтяжень рухомого майна, що в свою чергу забезпечить 
виконання зобов'язань і захист прав юридичних і фізичних осіб 
стосовно рухомого майна.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51399  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підоплічко Вадим Сергійович, Ратушний Сергій Євгенович, 
Семеренко Олексій Володимирович  

 
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 "Програмний комплекс "Реєстр бланків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, предсталення та контролю даних Реєстру бланків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51400  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
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 "Щоб я так жив"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51401  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Ольга Владиславівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів "Основи 
здоров'я. 2 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник створено за частиною програмою для початкової школи 
загальноосвітніх навчальних закладів і призначено для формування в 
учнів здоров'я.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51402  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 

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 "Сказка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51403  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
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 "Мой друг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51404  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
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   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Любовь ты где?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51405  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Ты попадёшь в рай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51406  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Роман Федорович, Бучель Наталія Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Гимн рыцарей Джэдай" ("Гимн Джэдай 
Йога")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51407  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаграманов Айюб Бахлулович, Місна Владислава Ігорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Ни гвоздя, ни жезла" ("Поехали!")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51408  
 

Дата реєстрації авторського права  25.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В НАУЧНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О МАТЕРИИ. Ч. 1. Абсолютная 
относительность двуединой массы/антимассы в причинной связи с 
физическими свойствами времени"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вирішена одна з найважливіших задач сучасної фізики - природа маси. 
Доведений причинний зв'язок між одиницями вимірювання 
двоєдиного часу дійсного відповідно двоєдиній масі/антимасі.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51409  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусельніков 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 "Інформаційно-аналітичний комплекс "Olimp 
- News"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Інформаційно-аналітичний комплекс "Olimp - News" - це комплексна 
програма, призначена для збору та обробки статистичних даних по 
об'єктам нерухомості, виставлених на продаж в Україні.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51410  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом (пісня) "Первая суббота февраля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51411  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Пропозиція "Таргетної класифікації краніальних 
доступів" та нового підходу до формулювання назви оперативного 
втручання у нейрохірургії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51412  
Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палінська Вікторія Ігорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Система навчання лікарів-інтернів та клінічних ординаторів за 
спеціальністю "Нейрохірургія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підготування лікарів-нейрохірургів європейського рівня складається з 
2-ох частин.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51413  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51414  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Росенко Ганна Миколаївна, Ночовкін 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)  Літературний твір "Концепція проведення Всеукраїнської музичної 
олімпіади "Голос Країни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51415  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоніна Соловяненко (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Казка "В бору зелёном"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51416  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвецька Людмила Станіславівна  
 
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 "Окрылённые надеждой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку ввійшли наступні твори:"Нежданная", "Незабытый вальс", 
"Джульетта", "Ты подарок судьбы", "Пойми и поверь мне...".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51417  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвецька Людмила Станіславівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Лірична повість "Надежды, окрылённые вальсом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51418  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель розв'язання двовимірної 
еластогідродинамічної (ЕГД) задачі точкового контакту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У даному матеріалі подано теоретичне рішення двовимірної задачі про 
ізотермічне ЕГД-мащення точкового контакту. Розглядається сталий 
режим роботи при мастилі, що володіє ньютонівськими 
властивостями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51419  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель оцінки надійності мастильного 
процесу в точковому контакті"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Аналіз багатовимірних статистичних даних у більшості випадків 
дозволяє знаходити інтенсивність зв'язку між змінними, одержувати 
аналітичну форму зв'язку і визначити фактири, що породжують цей 
зв'язок. Обробка емпіричних даних проводилася методом регресії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51420  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Концева Валентина Володимирівна, Безуглий Артем Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розподілу фінансових ресурсів на розвиток 
та утримання автомобільних доріг загального користування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена методика розподілу фінансових ресурсів на розвиток та 
утримання автомобільних доріг загального користування базується на 
методологічному апараті, що дозволяє з урахуванням цілого ряду 
критеріїв (інтенсивності руху, середньозваженої категорійності дороги, 
середньої повної ваги автомобіля у складі транспортних потоків, 
загальної довжини автомобільних доріг та умов експлуатації, що 
залежить від рельєфу місцевості тощо) визначити мінімально 
необхідний та науковообгрунтований рівень фінансування дорожнього 
господарства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51421  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базилюк Антоніна Василівна, Гордієнко Віталій Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Механізм вибору фінансових інструментів стратегії 
реалізації інвестиційного потенціалу автотранспортного 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено механізм вибору фінансових інструментів реалізації 
інвестиційного потенціалу АТП, суть якого трозкриває сукупність 
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методичних положень щодо визначення інструментів фінансування 
інвестиційних проектів відповідно до оцінки інвестиційного 
потенціалу, регіональної привабливості АТП та стрес-тестування 
інвестиційних ризиків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51422  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Концева Валентина Володимирівна, Макарова Тамара 
Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні основи обгрунтування доцільності 
фінансування будівництва доріг з урахуванням інтенсивності руху 
транспортних потоків автомобілів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Розроблені методичні основи оцінювання соціально-економічної 
ефективності інтенсифікації транспортних потоків автомобілів, які 
основані на параметричній моделі, призначеній для ідентифікації 
впливу інтенсивності транспортних потоків на ефективність 
вкладання фінансових коштів в дорожні роботи з урахуванням 
економічної вигоди від перевезень для АТП, регіону й користувачів 
індивідуального транспорту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51423  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Гідравліка. Гідрологія. Гідрометрія"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено розрахунки штучних і природних русел з рівномірним, 
нерівномірним та неусталеним рухом води в них, параметрів 
гідравлічного стрибка, малих мостів і дорожніх труб, водозливів, 
гасників енергії, перепадів і бистротоків, руху рідини в грунтах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51424  
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Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалендиш Володимир Володимирович, Бачинський Михайло 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце лікаря 
ультразвукової діагностики "Ultrasound Desktop" ("Ultrasound 
Desktop")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації робочого місця лікаря 
ультразкукової діагностики (УЗД).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51425  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Підприємство об’єднання громадян "Український інститут 
управління якістю в оціночній діяльності" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Програма 
організації та дотримання вимог до якості послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір описує програму організації та дотримання вимог до якості 
послуг, що містить перелік організаційних заходів, дій та ресурсів, що 
виконує (використовує) суб'єкт оціночної діяльності з метою 
виконання ним "Правил організації системи зовнішнього контролю 
якості" , затверджених наказом Фонду держмайна України від 10 
червня 2013 р. № 797, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
16.06.2013 з № 938/23470.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51426  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Підприємство об’єднання громадян "Український інститут 
управління якістю в оціночній діяльності" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Система 
управління якістю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір описує систему управління якістю суб'єкта оціночної діяльності 
та окремі процедури і заходи, які здійснює суб'єкт оціночної діяльності 
для забезпечення якості надання послуг під час здійснення оцінки для 
цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових 
платежів, які сплачуються відповідно до законодавства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51427  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фалендиш Володимир Володимирович, Бачинський Михайло 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПрофОгляд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації робочих місць лікарів різного 
профілю, які працюють у відділеннях профілактичних оглядів 
поліклінічних лікувальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51428  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Проблеми формування маркетингової системи країни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії сформовано наукові основи використання маркетингу 
як інструменту діяльності органів державної виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування для формування сприятливого 
зовнішнього середовища господарювання підприємств.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51429  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клецко Іван Ярославович, Кушнірук Олексій Ігорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Застосування термінів "мала дуга відхилення", 
"велика дуга відхилення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Застосовані терміни на означення специфічного дугоподібного 
відхилення провідника на екрані рентгенапарата при проведенні 
ендоскопічної ретроградної холангіоланкреатографії, що переконливо 
свідчать про його потрапляння вірсунгового протоку: "мала дуга 
відхилення" характерна для середнього типу розташування, "велика 
дуга відхилення" характерна для висхідного типу розташування 
вірсунгової протоки.   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51430  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клецко Іван Ярославович, Кушнірук Олексій Ігорович  
 

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 "Схема рентгеноскопічних положень провідника при 
приведенні ендоскопічної селективної провідникової транспапілярної 
канюлізації протокових систем панкреатобіліарної зони"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована схема дозволяє наочно, за допомогою 
рентгеноскопічного контролю за напрямком і кутом відхилення 
провідника, з високою точністю визначити місце його розташування і 
введених по ньому інструментів, при проведенні ендоскопічних 
транспапілярних операцій. Таким чином, можна запобігти хибному 
контрастуванню (із збільшенням внутрішньопротокового 
гідростатичного тиску) вірсунгової протоки і суттєво знизити ризик 
розвитку гострого післяопераційного панктеатиту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51431  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєленічев Ігор Федорович, Бухтіярова Ніна Вікторівна, Моргунцова 
Світлана Андріївна  

 

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)  Методичний посібник "Острые отравления лекарственными 
препаратами: диагностика, меры неотложной терапии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складено відповідно до навчальної програми "Побічна дія 
лікарських засобів". В посібнику представлені дані про отруювання 
лікарськими препаратами, що трапляються найбільш частіше в 
клінічній практиці. Діагностика та засоби невідкладної терапії 
викладені докладно і послідовно з позиції надання першої лікарської 
допомоги на догоспітальному етапі.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51432  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедевич Світлана Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "Доповнення до обов'язкових 
організаційних регламентів з бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності підприємств і організацій України щодо їх екологізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51433  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

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 для створення тестових сценаріїв методом 
попарного тестування програмного забезпечення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення пріорітету виконання завдань 
тестування в задачах розробки програмного забезпечення. 
Програмний продукт дозволяє ввести перелік можливих параметрів 
системи, що тестується та отримати на виході перелік тестових 
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сценаріїв, які рекомендовані до виконання. Отримані дані дозволяють 
перевірити всю функціональність програмного продукту, вплив пар 
параметрів один на одного.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51434  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Любов Теодорівна, Шевчук Ярослав Васильович, Шевчук 
Андрій Васильович, Шевчук Оксана Ігорівна, Мельник Мар'яна 
Іванівна, Щеглюк Світлана Дмитрівна, Кушнірецька Оксана 
Василівна, Казьмір Любомир Павлович, Яремчук Роман Євгенович, 
Колодійчук Анатолій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Оцінка 
сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного 
розвитку малих міст (на прикладі Карпатського регіону)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вивчення проблем, обгрунтування антикризових заходів, розробка 
рекомендацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51435  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іщук Світлана Олексіївна, Павлов Володимир Іванович, 
Матковський Семен Олексійович, Кулініч Тетяна Володимирівна, 
Андел Ірина В'ячеславівна, Кушнірчук-Ставнича Олеся Миколаївна, 
Ситар Лілія Йосифівна, Стефанишин Галина Степанівна, Ткач 
Соломія Миколаївна, Лиса Оксана Ігорівна, Горин Галина 
Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Оцінка інвестиційної діяльності в 
регіоні і визначення важелів підвищення її ефективності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано новий методологічний підхід.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  
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авторського права на твір  51436  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу "Розвиток транскордонних ринків 
та оцінка їх кон'юнктури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Твір містить теоретико-методологічні підходи до дослідження, 
класифікацію чинників вприву на мінливість трансакційних витрат, 
пропозиції та рекомендації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51437  
 

Дата реєстрації авторського права  26.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Альона Михайлівна, Попеленко Анатолій Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Студент-ТК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є програмним забезпеченням з дисципліни "Російська мова як 
іноземна" і призначений для роботи в групах іноземних студентів 
перших курсів технічних спеціальностей. Метою роботи з програмою є 
формування навичок та умінь аудіювання та скорочений запис лекцій 
зі спеціальності у вигляді плану, тез, конспекту на основі фрагментів 
аутентичних текстів з фізики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51438  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

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 "Ім'я твоє - Київ, місто-герой!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51439  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійчук Олександр Валентинович, Бабич Євген Михайлович  
 
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)  Монографія "Сталефібробетонні безнапірні труби"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню сталефібробетонних безнапірних 
труб при дії короткотривалих навантажень, їх оцінці методики 
розрахунку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51440  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод визначення нормальної маси тіла людини за 
загальною пропорційною характеристикою її фігури для проектування 
сучасного одягу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано метод, який дозволяє аналітичним шляхом визначити 
нормальну масу тіла людини жіночої статі сучасного покоління за її 
загальною пропорційною характеристикою фігури. Він надає 
можливість за допомогою комп'ютерних технологій встановити не 
тільки описову інформацію ппро фігури, які належать до визначених 
типів, але й отримати їх наочне графічне зображення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51441  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роксана Лемиш (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Фантастичний роман "Истоки Колдовства: стремительная Вода"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51442  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравців Василь Степанович, Стадницький Юрій Іванович, Фурдичко 
Орест Іванович, Жук Петро Володимирович, Полюга В'ячеслав 
Олексійович, Колодійчук Ірина Анатоліївна, Гулич Ольга Іванівна, 
Гуляєва Наталія Олександрівна, Воробель Анна Петрівна, Григоренко 
Олена Васильївна, Бегень Олеся Романівна, Гаврилюк Володимир 
Васильович, Колосінська Мар'яна Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Звіт про виконання науково-дослідної роботи за темою "Оцінка стану 
та обгрунтування перспектив використання природно-ресурсного 
потенціалу регіону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проаналізовано місце і роль природних ресурсів у формуванні 
соціально-економічного середовища Карпатського регіону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51443  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлов Борис Володимирович, Алієва Тетяна Асифівна, Вашкіте 
Інна Даріюсівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
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 Центра коррекционно-развивающего 
обучения психо-социальной реабилитации для детей и инвалидов (с 
расстройствами психологического развития, эмоциональных и 
поведенческих расстройств)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Науковий твір присвячений створенню Центру надання психологічної 
допомоги шляхом застосування елементів зоотерапії у сполученні з 
іншими методами методико-психологічної корекції дітей з психічними 
та поведінковими порушеннями. В роботі наведенна організаційно-
управлінська модель впровадження маркетингу в діяльність ДЮСШ 
та приклад маркетингового плану розвитку ДЮСШ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51444  
 

Дата реєстрації авторського права  27.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марущак Марія Іванівна  
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічна лабораторна 
діагностика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює найбільш ймовірні причини захворювань 
сечовидільної, дихальної систем, їх фактори ризику та основні 
лабораторні зміни при них. Розкриваються основні клініко-
лабораторні аспекти та провідні механізми розвитку головних 
порушень, що виникають при вказаній патології. Особлива увага 
звертається на показники клінічних, біохімічних, імунологічних 
досліджень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51445  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Управление 
рисками на предприятии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі надана узагальнена та систематизована інформація, яка 
стосується кваліфікації ризиків на підприємстві, визначення таких 
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ризиків, керування ними, мінімізація впливання негативних факторів 
на діяльність підприємства. Твір надає можливість зрозуміти значення 
системи безпеки в малому і середньому бізнесі, розробити "каркас" 
такої системи і забезпечити таким чином мінімізацію найбільш 
розповсюджених ризиків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51446  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Картель Микола Тимофійович, Туров Володимир Всеволодович, 
Барвінченко Валентина Миколаївна, Ліпковська Наталія 
Олександрівна, Крупська Тетяна Василівна, Юхименко Олена 
Вікторівна  

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Технологічна інструкція на 
виробництво добавок дієтичних "Фітосил" ТІ 03291669.005 - 2013"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51447  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гунько Володимир Мусійович, Воронін Євгеній Пилипович, Носач 
Людмила Вікторівна, Пахлов Євгеній Михайлович, Карабанова 
Людмила Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Тимчасовий технологічний 
регламент на виробництво реагентів комплексних "Сол-Денсил ТТР  
03291669-2012№   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51448  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майорова Тєтяна Вікторівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Жених из Грибовки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51449  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Михайло Олександрович (Санин Михаил), Дубровський 
Володимир 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 "Я мечтаю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51450  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Михайло Олександрович (Санин Михаил), Дубровський 
Володимир 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 "Отец"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51451  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Михайло Олександрович (Санин Михаил), Дубровський 
Володимир Борисович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51452  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Ольга Миколаївна  
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Програми хірургічного лікування дітей з 
поширеними опіками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51453  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисельнікова Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів пісень "Запретная зона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51454  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маринюк Володимир Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Tus palabras viven en mi corazon"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51455  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маринюк Володимир Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "И хоть чуть помечтать" ("Помечтать")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51456  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прилуцький Євгеній Володимирович, Гнатюк Лілія Романівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення та опис "Міні заварник на сонячній батареї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51457  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Кучеренко Юлія Едуардовна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення і опис "Світильник, вмонтований в колону" ("Світильник 
- колона")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51458  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Лілія Романівна, Кучеренко Юлія Едуардовна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення і опис "Двостороння лавочка для опорядження 
рекреаційних зон" ("Двостороння лавочка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51459  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брикова Тетяна Сергіївна, Підвисоцький Валентин Генрихович  
 

Повне ім’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 "Тези "Концепция 
культурологического проекта "Лукоморье"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано доцільність об'єднання території Північного 
Причорномор'я та Нижнього Дніпра під єдиною назвою "Лукоморье" 
на основі історичних, етнокультурологічних та природно-географічних 
засадах та створення культурологічного проекту з ідентичною назвою. 
Визначено форми роботи з учнівською молоддю в межах даного 
проекту з метою розвитку фізичних, пізнавальних і творчих 
здібностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51460  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костяк Микола Михайлович, Шмалєй Світлана Вікторівна, 
Підвисоцький Валентин Генрихович, Редька Ірина Василівна, 
Підвисоцький Владислав Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 
регіонального розвитку індустрії здоров'я (на прикладі Херсонської 
області)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено сутність концепції регіонального розвитку індустрії 
здоров'я у Херсонській області, розроблено модель індустрії здоров'я, 
визначено стратегічні цілі та шляхи їх досягнення за кожним із  
відокремлених структурних компонентів індустрії здоров'я.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51461  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрамко Валентина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Детские стихи с подсказкой и космическая сказка № 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для дітей дошкільного віку.ю  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51462  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубенко Андрій Володимирович, Гуцалюк Ігор Васильович, Миронов-
Кописов Сергій Владиславович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕнТехЕко" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
підприємством житлово-комунального господарства м. Вінниця" 
("АСУП ЖКГ м. Вінниця")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51463  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубовенко Микола 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)  Збірник малюнків персонажів "КЕТВИЛЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На реєстрацію подається збірник малюнків персонажів "КЕТВИЛЬ" а 
саме "БОНЯ", "ДІД МУРЗИЛА", "КЕША", "КУЗЯ", "ЛЕСИК", 
"МАРКУША", "РУСЯ", "ВЧИТЕЛЬКА", а також малюнок, на якому 
зображені перелічені персонажі на вулиці і прапор "КЕТВИЛЬ". 
Кожен персонаж зображений в різних видах, зокрема, вид спереду, 
збоку, ззаду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51464  
Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Підйомно-транспортні машини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для студентів інженерних спеціальностей на освітньо-
кваліфікаційному рівні "Бакалавр" напряму "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51465  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Vito Lavini (псевдонім), Латаш Олена Вікторівна (Helen Lavini)  
 
Повне ім’я або 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 "Красота требует жертв?! Украинская концепция модной 
одежды, в тени этой пословицы. (С легким юмором о серьезном)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пропонується іноваційна концепція модного одягу - ергономічна, що 
передбачає облаштування його вентиляційноми і образоформуючими 
засобами, та способи використання їх для передавання нових 
нетривіальних образів і форм одягу на промислові зразки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51466  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник поезій "Крик души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка творів призначена для широкого кола читачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51467  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Кузін Юрій Володимирович  
 

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.Авіа" ("Megapolis.Авиа", 
"Megapolis.Аvіа")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації бізнес-процесів у сфері 
цивільної авіації у таких напрямах: управління льотною придатністю; 
управління виконанням польотів; управління міждержавними 
угодами та авіаперевезеннями; організація повітряного руху; 
сертифікація та кваліфікація персоналу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51468  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

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 "Скорая факсовая помощь по оформлению 
проездных документов на все виды транспорта и других документов 
"МИГ" ("СФМ "МИГ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Я, автор твору думаю, що настав момент прив'язати село до міста 
швидкою допомогою факса з пересилки різних документів та 
проїздних документів-квитків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51469  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

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 сувенирной магнитно-левитационной 
детской игрушки и мебели "Яйца, что учат и курица" ("Ф-ка 
СМЛДИиМ "Яйца, что учат и курица")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Я, як автор цього твору, запевняю що технократія переберає на себе 
магнітне поле Землі для того, щоб бути здоровими потрібно захищати 
свій організм і всієї нації через рукотворні магнітні нововведеня в наш 
побут.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51470  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 
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 "Дорожный банно-прачечный почасовой мини-
отель" ("БДП почасовой МО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір написаний для того, щоб те, що викладається в творі здійснити в 
житті. Бо цього потребує життя нашої столиці й усієї України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51471  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Катерина Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Объединенная Изобретательская ПАРТИЯ - 
Практических Лабораторий Новизны "Всевозрастной Гений" ("ОИП-
ПЛН "Всевозрастной Гений")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Я, як автор цього літературного твору, хочу ввести новизну щоб 
партія була працьовитою, як любе підприємство країни і платником 
податків та бути опорою для початківців прекрасної новизни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51472  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Малюнок стилізованого компасу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51473  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Малюнок прапору"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51474  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грановський Едуард Олексійович, Ворона Олександр Петрович, 
Маслов Роман Олександрович, Есмонт Олександр Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науковий центр 
вивчення ризиків "РІЗІКОН" 
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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 "Автоматизована система оповіщення і 
підтримки прийняття рішень при виникненні і розвитку аварій для 
диспетчерської служби "АРМД" ("КП "АРМД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

КП "АРМД" - це комплекс пов'язаних між собою програмних засобів, 
який включає: програмні засоби прогнозування наслідків аварій; 
програмні засоби підтримки прийняття рішень та виконання дій 
диспетчером; базу даних прогнозу аварійних ситуацій; систему обробки і 
відображення інформації, у т.ч. результатів прогнозу; систему 
автоматичного оповіщення по телефону та по гучномовному зв'язку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51475  
 

Дата реєстрації авторського права  30.09.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучма Олексій Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа для електронної торгівлі 
ITFerma"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма, яка забезпечує ефективне функціонування Інтернет-
магазину. Тобто, вона спрямована на збір, аналіз та обробку 
інформації щодо продавців та їх товарів, а також на систематизацію 
товарів, які пропонуються в Інтернет-магазині по групах (за назвами, 
за технічними характеристиками, призначенням тощо). Саме такий 
підхід дозволяє швидше знайти потрібний товар, ввівши лише назву і 
обравши групу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51476  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасимов Орхан Аязович  
 

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 "Dental Мanager"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Система дозволяє ефективно автоматизувати роботу в медичних 
закладах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51477  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данюк Наталія Євгенівна, Бутрін Олександр Адольфович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Баллада о любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

До складу увійшли пісні: "Курортный роман", "В минуты разлуки", 
"Баллада о любви", "Штрафбат".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51478  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Юрій Іванович (Юрій Ступак)  
 
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 "Поэтическая проза "Виртуальные полеты в реальностях 
фантазии" (в 3-х частинах)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Поетична проза тільки натхнення надає істинне розуміння - мудрість, 
яка надходить згори. Таким чином автор намагається ініціювати 
резонанс до незвичайного, таємничого, природного і тому надзвичайно 
бажаного до уяви, до натхнення хвилі країни, тиші. Ця книга вчить 
мріяти і творити.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51479  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Время изберет Господь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51480  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
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)  Збірка віршів "Просто - жизнь"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51481  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

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)  Збірка віршів "С Богом - выживет Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51482  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романова Наталія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, складений 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник з демонстраційним диском з піснями "Музыкальная 
терапия. Колыбельные песни мира"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Видання вміщує інформацію про колискові пісні. Його відмінність від 
інших робіт на цю тему - музикотерапевничний підхід.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51483  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Майдан!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51484  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храмов Максим Григорович, Вєтошнов Володимир Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ "ЖЕЛТОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51485  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храмов Максим Григорович, Вєтошнов Володимир Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "РЕСТОРАН-ДАЙНЕР "ЖЕЛТОК": ЗОВНІШНЄ ТА 
ВНУТРІШНЄ ОФОРМЛЕННЯ ЗАКЛАДУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

156 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51486  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храмов Максим Григорович, Вєтошнов Володимир Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "ФАН-БАР "БАНКА": ЗОВНІШНЄ ТА ВНУТРІШНЄ 
ОФОРМЛЕННЯ ЗАКЛАДУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51487  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храмов Максим Григорович, Вєтошнов Володимир Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "КОНЦЕПТ "ФАН-БАР "БАНКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51488  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храмов Максим Григорович, Вєтошнов Володимир Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "ЗОБРАЖЕННЯ-ЛОГОТИП "ФАН-БАР "БАНКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51489  
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Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копчинський Мирон Михайлович, Галактионов Михайло 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 "Для кого ми живемо?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Хто мені ти", "Для кого ти живеш?", 
"Справжня", "Мої сіті".  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51490  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофімов Олександр Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Рецепт финансового благополучия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51491  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебець Ірина Степанівна, Шевченко Наталія Станіславівна, Панько 
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)  Науковий твір "Алгоритм прогнозу перебігу ювенільного 
ревматоїдного артриту (сприятливий /+/, несприятливий /-/) на ранніх 
строках хвороби"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується алгоритм прогнозу за допомогою діагностичної таблиці 
шляхом проведення послідовного складання прогностичних 
коефіцієнтів ознак. Поріг вирішення ефективного рішення складає (+-
30). При сумі прогностичних коефіцієнтів (+30) та більше визначають 
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сприятливий прогноз, при сумі (-30) та менше - несприятливий. Якщо 
сума прогностичних коефіцієнтів не досягає порогових значень, то 
прогноз ввважається невизначеним.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51492  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфімова Наталія Миколаївна, Воронюк Зоя Степанівна, Малярчук 
Володимир Миколайович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут рису Національної академії наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Рекомендації з технології вирощування проса в літніх 
посівах на рисових зрошувальних системах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Рекомендації підготовлено для керівників та агрономів рисосійних 
господарств півдня України, а також для використання в 
навчальному процесі аграрних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51493  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
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  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Едвард Тарша "Гуляйпільська застава", перший том"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Роман в п’яти томах відомого в ХІХ столітті польського письменника 
Едварда Тарши, перший том якого присвячений подіям у родинному 
гнізді головного героя та початку подорожі польського шляхтича на 
службу до прикордонної застави в Гуляйполі з дому на Карличчині 
через Канів до Мошніва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51494  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Л. Чебан (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Повість "У попа была собака"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На прикладі двох закоханих, розкривається історія країни дев’яностих 
років двадцятого століття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51495  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Тетяна Семенівна, Велігура Антон Володимирович, 
Волков Євгеній 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 "Stability of regional development"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати процес оцінювання стану 
соціально-економічного розвитку регіону за наданий період часу, 
відстежати динаміку зміни показників соціально-економічного 
розвитку, оцінити еластичність рівня соціально-економічного 
розвитку під впливом основних факторів економічного зростання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51496  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорчук Олександр Михайлович, Щаслива Ганна Петрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру 
"Організація та управління використанням матеріально-технічних 
ресурсів у сільському господарстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі висвітлено наукові засади розробки організаційних та 
управлінських заходів щодо використання матеріально-технічних 
ресурсів у сільському господарстві. Наведено структуру матеріально-
технічних ресурсів, висвітлено стан та структуру їх використання, а 
також показано фінансове забезпечення оновлення матеріально-
технічних ресурсів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51497  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Камінська Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Телевизионная программа "Достояние Одессы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Телевізійна програма здійснюється в форматі бесіди ведучого і 
запрошеного - людини, яка є, за версією автора, лауреатом рейтингу 
популярності "Достояние Одессы" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51498  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрамко Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Способ фото и видео микроскопирования 
и устройство для его осуществления"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51499  
 

Дата реєстрації авторського права  01.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаревич Дмитро Ігорович, Дозоренко Ілля Сергійович, Рискаль 
Сергій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Метротек Ай Ті" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль Data Collection"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програмний модуль використовується в якості автономного рішення 
для інтеграції з іншими системами. Головним призначенням модуля є 
забезпечення взаємодії з апаратними вимірювальними засобами 
(зондами), що дозволяє компаніям підвищити якість використання 
сервісів та цінність послуг, що надаються. Модуль стане в нагоді 
постачальникам та споживачам телекомунікаційних послуг, компаній, 
що займаються експлуатацією, будівництвом кабельних мереж.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51500  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицак Василь Миколайович, Сичик Оксана Василівна, Черкашин 
Денис 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)  Книга "Село моє - душа моя. Літопис сіл Гориньград -І та 
Гориньград-ІІ Рівненського району  Рівненської області. Історія. 
Факти. Сучасність" ("Село моє-душа моя")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51501  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поплавський Олександр Анатолійович, Василенко Валентина 
Борисівна, Поплавська Анна Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Automatic threshold definition program for 
dynamic images"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для визначення оптимальних 
значень порогу бінарізації або будь-яких інших параметрів різного 
роду фільтрів, при обробці динамічних зображень. Програма 
розроблена на основі досліджень, результати якимх представлені в 
статтях, на конференціях та монографіях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51502  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриєнко Валерія Григорівна, Лозова Олена Тиборівна, Неклеса 
Олена Валеріївна, Нечипор Наталія Миронівна, Малік Олександр 
Олександрович, Малік Олександр Іванович, Красник Марія 
Ярославівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "English. Step Up"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник є складовою частиною комплекту засобів навчально-
методичного забезпечення для проведення занять з курсу "Англійська 
мова за професійним спрямуванням". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51503  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревякіна Анастасія Василівна (Колеушко)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Там за рікою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51504  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Архів 522"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51505  
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Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Натхнення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичні твори: "Рада", "Птах", "Дожди", "Прости".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51506  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ногіна Олеся Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЙНЛ КАТ МЕДІА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція циклу публіцистичних 
програм "Зіркова хроніка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для телебачення  представляє собою концепцію циклу 
телевізійних передач, в яких оповідачем історій про себе будуть самі зірки. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51507  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грібов Єгор Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Ем трейнінгс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір з текстом "TEAM HOKEY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51508  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заворотило Олеся Олексіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Ем трейнінгс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічний твір з текстом "Family Pizza"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51509  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud be), Чеботарьов Віктор 
Сергійович (Loud be), Короленко Тетяна 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 "The Last beat of your heart"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51510  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларькін Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Асс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51511  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кельганкін Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Analyze" ("Analyze Free")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення ABC i XYZ аналізів. Відмінною 
рисою програми є інтеграція з базами даних, проведення аналізу з 
урахуванням ієрархічної структури об’єктів аналізу, автоматичні 
методи виділення класів об’єктів, проведення аналізу за кількома 
критеріями одночасно, розширені методи сортування вихідних даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51512  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

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 "Ловец снов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51513  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
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 "Step by step"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51514  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Олександр Володимирович, Будрейко Олена Анатоліївна, 
Чумак Світлана Олександрівна  

 
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)  Науковий твір "Спосіб оцінки фізичної активності дітей і підлітків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Спосіб оцінки фізичної активності дітей і підлітків шляхом 
анкетування, при якому фізична активність оцінюється почасово, 
протягом 7 днів, включаючи активність в школі, після школи і у 
вихідні дні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51515  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Надутий Костянтин Олександрович, Лехан Валерія Микитівна, 
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)  Методичний посібник "Методичні рекомендації щодо визначення 
необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони 
здоров'я та напрямків їх використання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51516  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Теория механизмов и машин: Расчеты 
мальтийских механизмов и цепных конвейеров"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику пропонується методика динамічних 
розрахунків мальтійських механізмів та ланцюгових конвеєрів з 
урахуванням механічної характеристики електроприводу і заданого 
коефіцієнта нерівномірності руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51517  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроботенко Микола Миколайович, Федорова Ніна Федорівна, Рибак 
Сергій 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)  Науковий твір "Положення про Міжнародний молодіжний конкурс 
обдарованої особистості: "СУСПІЛЬСТВО, МИСЛЕННЯ, 
РОЗВИТОК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Положення визначає порядок і умови участі у конкурсі з метою 
формування у молодіжному середовищі команд фахівців нової 
генерації, здатних до розв'язання нагальних потреб сучасного світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51518  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Картель Микола Тимофійович, Туров Володимир Всеволодович, 
Барвінченко Валентина Миколаївна, Ліпковська Наталія 
Олександрівна, Крупська Тетяна Василівна, Юхименко Олена 
Вікторівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Технологічна інструкція на 
виробництво препарату "ЕКОСТИМ" ТІ 03291669-006-2013"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51519  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "О подготовке к Евро-2012"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51520  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Принцеса Роза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51521  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тишкевич Олексій 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 "Торговля, сбор, хранение и перезагрузка GMP+ВЗ 
(2007)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51522  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульський 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)  Програмний продукт "DYNAMIKA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт який забезпечує введення, обробку, зберігання, а 
також передачу та аналіз бухгалтерських данних у Веб середовищі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51523  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукашкін Євген Валентинович (ВЕТЕР)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Збірка музичних творів Лукашкіна Євгена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51524  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишнивецька Ірина Олександрівна (Мария Благова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Вдох - выдох (Шёпот ангелов)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В житті двох невідомих один одному людей відбуваються складні 
явища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51525  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слинько Юлія Олександрівна, Рябоконь Євген Миколайович, 
Тучкіна Ірина Олексіївна, Соколова Ірина Іванівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір  "Пам’ятка майбутньої матері"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51526  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

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)  Роман "Пороки и добродетели"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман складається із трьох новел, що об'єднані загальною ідеєю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51527  
Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Вячеслав Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір, 
літературний письмовий твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Руководство по использованию фирменного стиля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51528  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрамко Валентина Олександрівна, Малашко Євген Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Есть очень красивая женщина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51529  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
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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  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Темна нічка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увійшли такі пісні  Темна нічка, Гришо ти чого сумний, В 
голубом небе..., Бросиш взгляд на меня лукавый.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51530  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Темур’янц Наталія Арменаківна, Костюк Олександра Сергіївна  
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 "Способ коррекции экранообусловленных изменений 
активности опиоидной системы у моллюсков с помощью переменного 
магнитного поля частотой 8 гц"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51531  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таран Євгеній Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для розрахунку нестаціонарної дифракції 
електромагнітних полів НВЧ діапазону на шарувато-неоднорідних 
структурах у хвилеводному тракті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для чисельного вирішення нестаціонарної 
задачі дифракції електромагнітних полів НВЧ діапазону на 
багатошарових неоднорідних структурах у хвильовому тракті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51532  
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Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Георгієва Надія Георгіївна  
 

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)  Методичний посібник "Комплекс оздоравливающих упражнений для 
специальной медицинской группы 7-8 классы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51533  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51534  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бенкендорф Єгор Андрійович, Семенов Олексій Олександрович, 
Лемешок Костянтин Павлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис телевізійного проекту "Концепция программы "SAY.TV"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51535  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Иллюзия вины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51536  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибак Наталія Миколаївна, Дроботюк Олег Аркадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Учет регуляторно-логистических процессов 
в организации клинических исследований"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51537  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 "Поэма о любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51538  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубова Анастасія Андріївна, Палкіна Ірина Ігорівна, Коврик 
Катерина Валеріївна, Рябенко Олександр Ростиславович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лібрето до мюзиклу "Казанова. Таємниця Венеціанської ночі" 
("Казанова")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51539  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лясота Станіслава Андріївна  
 
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 мюзиклу "Казанова. Таємниця Венеціанської ночі" 
("Казанова")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51540  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Він народився у сорочці"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Роман довго ненаважується запросити на побачення дівчину, яка йому 
подобається. Нарешті поборовши власний страх, він хоче зробити крок 
їй на зустріч, але робить це уже запізно. У той же день йому неодмінно 
має пощастити.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51541  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Падалка Олег Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Електронні технології 
ЕТП" 
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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 "Программный продукт "Биржевая 
электронная торговая система"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення електронних торгів на 
товариних   ринках з продажу продукції в режимі реального часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51542  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвиненко Ельвіра 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)  Збірка поезій "Відторгнення серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51543  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павелко Світлана Сергіївна (Леди Чако)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Треугольники"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51544  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Валерій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "е"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51545  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Антон Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням слова "ainol"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51546  
 

Дата реєстрації авторського права  02.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика комбінованого продажу товарів та послуг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика відноситься в основному до торгів або аукціонів, які 
проводяться в мережі Інтернет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51547  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Ольга Володимирівна, Чуприна Олександр 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)  Брошура "Комплексная методика восстановления позвоночника и 
суставов"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика розкриває суть відновлення функцій хребта та суглобів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51548  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Ольга Володимирівна, Чуприна Олександр 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)  Брошура "Методика профилактики осложнений сахарного диабета 
немедикаментозными средствами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика розкриває суть поліпшення функцій ендокринної та 
серцево-судинної систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51549  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Ольга Володимирівна, Чуприна Олександр 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)  Брошура "Методика лечения аллергии немедикаментозными 
средствами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика розкриває суть відновлення функцій травної та імунної 
систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51550  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Ольга Володимирівна, Чуприна Олександр 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)  Брошура "Методика профилактики и лечения атеросклероза и 
ишемической болезни сердца немедикаментозными средствами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика розкриває суть ранної профілактики і лікування 
атеросклерозу та ішемічної хвороби серця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51551  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Ольга Володимирівна, Чуприна Олександр 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)  Брошура "Лечение глистных инвазий у взрослых и детей 
немедикаментозными средствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика розкриває суть лікування і профілактики глистових інвазій. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51552  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Ольга Володимирівна, Чуприна Олександр 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)  Брошура "Методика детоксикации организма немедикаментозными 
средствами в сочетании с озонотерапией"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика розкриває суть віднолення функцій травної, імунної, 
ендокринної, нервової та інших систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51553  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Ольга Володимирівна, Чуприна Олександр Віталійович  
 

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)  Брошура "Методика лечения гипертонической болезни. 
Профилактика осложнений немедикаментозными средствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика розкриває суть стійкого зниження артеріального тиску, 
поліпшення кровообіку, попередження ускладнень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51554  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Дмитро Анатолійович, Талайчук Іван Миколайович  
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Sail the Soul"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Sail the Soul", "Love resident", "Dogs", 
"Grunge", "Mau in the Sun", "Bleeding".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51555  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Олексій 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 "Мрія про Мрію"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51556  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврилюк Сергій Іванович  
 

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 сценарій повнометражного ігрового фільму "Казка 
старого мельника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій розповідає про те, як у чорному лісі посилилися жорстокі 
песиголовці та повітрулі, які спустошували навколишні ліси. На 
боротьбу з ними піднялися лісовики на чолі з лісовою князівною. 
Стиль - фентезі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51557  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Український житлово-
інвестиційний клуб "Громада" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Програми щодо надання, отримання та повернення 
товариської фінансової взаємодопомоги для придбання власної 
житлової нерухомості "Купуймо разом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програми є альтернативою банківським кридитам та поліпшують 
можливість придбання власної житлової нерухомості громадянам, які 
не в змозі придбати власне житло за свої існуючі кошти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51558  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник пісень "Принцесса Гранжа..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51559  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шрага Євген Ісакович (Риба)  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник пісень "Хочется верить"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51560  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Сень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51561  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Май (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 "Сонячні крила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка пісень для дітей та молоді налічує 50 пісень. Ці твори 
розповідають про рідну землю, широкі ріки, перше кохання. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51562  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Май (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Любіть Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка пісень для дітей та молоді налічує 50 пісень. Ці твори вчать 
любові до рідної землі, до батьків, до всього святого, що є в душі 
кожного українця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51563  
Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Jack Daniel's"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51564  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Go to Hell!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51565  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Jesus Loves my Rock'n'Roll"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51566  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "My game is on"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51567  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Bad dog Blues"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51568  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Evening Highway"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51569  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Midnight Bloody Blues"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51570  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Dogsfight"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51571  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Jack The Guns!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51572  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давиденко Віталій Юрійович, Давиденко Лариса Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-методичний посібник "Аппаратные технологии красоты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51573  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернов Антон Валерійович, Зінченко Роман Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Х-children"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51574  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутковський Василь Миколайович, Палій Ольга Анатоліївна, Палій 
Степан Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект стікерів-етикеток "Золотий дукат"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожен стікер представляє собою художньо виконаний завершений твір 
на смужці паперу невеликого розміру, крім того може містити 
інформацію про склад продукту, його характеристики. Кожен стікер 
це окрема історія про каву, чай і не тільки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51575  
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Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

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 "Ночь у цыган"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51576  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Тетяна Семенівна  
 

Повне ім’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 "Методика оцінки стійкості регіонального 
розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика, яка дозволяє виміряти, діагностувати та 
прогрнозувати економічний та соціальний розвиток регіону, через 
визначення та оцінку характеру його розвитку, рівня стійкості і 
стратегічної спрямованості трансформаційних процесів у його 
економічній та соціальній підсистемах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51577  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білич Михайло Іванович, 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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Пропозиція по створенню і реалізації на практиці: 1. 
"Статистично-логістичного і діагностично-аналітичного комплексу 
хірурга онколога-мамолога (СЛ і ДА - К1 хірурга онколога-мамолога). 
2. АРМ хірурга онколога- мамолога, в якості центрального модуля СЛ 
і ДА - К1 хірурга онколога-мамолога"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізація на практиці, під егідою ВОЗ і національних МОЗ створить 
передумови для реалізації міжнародного медичного віртуального 
простору, а також забезпечить хірургу онкологу-мамологу: ефективну 
роботу, ефективний обмін інформацією між фахівцями з різних країн і, 
як результат, відбуватиметься підвищення якості надання допомоги в 
сфері онкології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51578  
Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Олена Володимирівна, Петрина Олександр Валентинович, 
Кириченко Олексій Михайлович, Анічкін Юрій Володимирович, 
Данько Ольга Сергіївна, Дегтяренко Євгенія Анатоліївна, Соснова 
Юлія Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр навчання "Актив" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "finacademy.net"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51579  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верба Ганна Олексіївна, Король Дмитро Володимирович, Кириченко 
Олексій Михайлович, Бутко Олена Юріївна, Дегтяренко Євгенія 
Анатоліївна, Анічкін Юрій Володимирович, Гуськов Анатолій 
Петрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АКТИВ ВІД" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "arenda1c.aktivcorp.com"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51580  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

188 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник малюнків "Відпочинок на морі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник являє собою комплект кольорових малюнків, які 
безпосередньо пов'язані з відпочинком на морі, ілюструють види 
розваг та насолоду від проводження часу на узбережжі.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51581  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Храмов Максим Григорович, Вєтошнов Володимир Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "ЗОБРАЖЕННЯ - ЛОГОТИП "ЖЕЛТОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51582  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Ернест Євгенійович (Крестный Отец)  
 
Повне ім’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 "Рейтинг Mafia World Tour"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51583  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удод Олександр Анатолійович, Антіпова Ірина Михайлівна, 
Яхимович Михайло Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "LEKA 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне рішення, яке може рекомендувати матеріал для 
пломбування найбільш відповідний пацієнтові по кольорових 
характеристиках і оптичної щільності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51584  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куркаєв Сергій Євгенович, 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)  Сценарій короткометражного фільму "Меню"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51585  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самко Максим Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення знаку з включенням словосполучення "ART 
LEMON STUDIO"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51586  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самко Максим Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення знаку "ART LEMON STUDIO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51587  
 

Дата реєстрації авторського права  03.10.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дробаха Семен 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 "Програмний комплекс криптографічного 
захисту інформації "UACRYPTO SDK"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для побудови надійних засобів 
цифрового підпису. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51588  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир Володимирович, 
Кириченко Олександр Анатолійович, Полукарова Світлана 
Геннадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Підсистема УТАС "Конструктор звітів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підсистема призначена для побудови звітів за даними показників 
датчиків УТАС, які знаходяться в одній чи кількох базах даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51589  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Полукарова Світлана Геннадіївна, 
Майстренко Володимир Володимирович, Кириченко Олександр 
Анатолійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Інформаційно-аналітична система обліку та аналізу 
наглядової діяльності на базі матеріалів перевірок. Керівництво 
користувача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Система призначена для автоматизації процесу формування актів 
перевірок в практиці діяльності інспекторів Держпромнагляду, 
формування єдиної електронної бази даних таких перевірок та іншої 
інформації про наглядову діяльність на рівні Державної служби 
Держпромнагляду з можливістю отримання відповідних даних на рівні 
Територіального органу Держпромнагляду та інспекції, експертно-
технічного центру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51590  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир Володимирович, 
Рєпін Микола Володимирович, Вайсберг Володимир Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Експертно-аналітична система виявлення й 
кількісного оцінювання ризику травмування на виробництві. 
Керівництво користувача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Корпоративна інформаційна система, реалізована на основі Інтернет-
технологій, яка призначена для управління корпоративною 
інформацією та організації доступу до документів. Призначення 
системи - зниження ризику травмування на виробництві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51591  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир Володимирович, 
Рєпін Микола Володимирович, Вайсберг Володимир Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Функціональна підсистема 
формування та ведення бази даних розробників науково-технічної 
продукції в сфері охорони праці. Керівництво користувача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система призначена для підвищення ефективності вироблення заходів з 
профілактики виробничого травматизму та створення узагальненої бази 
даних розробників науково-технічної продукції в сфері охорони праці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51592  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмигін Ігор 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)  Рукопис книги "Айкидо. Уроки Кокью Хо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить практичні матеріали покрокових проілюстрованих 
технік. Дана книга буде корисна абсолютно усім людям, котрі 
вивчають Айкідо, незалежно від рівня підготовки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51593  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вольний Павло Юрійович, Герасимов Олексій Олександрович, 
Петровський Вячеслав Едуардович  

 

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 "Програмний комплекс "Державний реєстр 
актів цивільного стану"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення комплексу функцій з 
реєстрації, обліку, представлення та контролю даних Державного 
реєстпу актів цивільного стану.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51594  
 

Дата реєстрації авторського права  04.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Микола Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка робіт образотворчого мистецтва "Символика и стилистика - 
"Правое Дело"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірці робіт автор представив свої твори - види символіки і 
стилістики "Праве Діло", в яких основними елементами виступають 
різні кольорові рішення та стилі написання сполучення  "Праве Діло" 
з додатковим художнім оформленням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51595  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
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 "Программный продукт "Центр обработки 
семи сетевых инструментальных систем версии 1.0 (ЦО 7 СИС 1.0)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для оперативного вирішення через Інтернет 
задач оптимізації управління дискретними процесами різного 
призначення за допомогою наступних семи мережевих 
інструментальних систем (МІС): ОДЦ 1.5; ОИ 2.0; ОТП 1.4; ОДПГТ 
1.1; ОР 1.1; ОБМ 1.0; ОИЖ 1.0..  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51596  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
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 инвестиции в жилье версии 
1.0 (ЛИС ОИЖ 1.0)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для знаходження оптимальних стратегій вибору 
об'єкта житла необхідної категорії з метою його придбання для 
особистого користування, можливого його ремонту і купівлі для нього 
необхідної обстановки при заданій величині суми інвестицій.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51597  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
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 инвестиции в жилье версии 
1.0 (АРМ СИС ОИЖ 1.0)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для підготовки окремим користувачем вхідних 
даних вирішування у мережевому середовищі задач знаходження 
оптимальних стратегій вибору об'єкта житла необхідної категорії з 
метою його придбання для особистого користування, можливого його 
ремонту і купівлі для нього необхідного облаштування при заданій 
величині суми інвестицій, а також для виведення результатів 
розрахунків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51598  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Володимир Григорович, Фурашев Володимир 
Миколайович, Ланде Дмитро Володимирович, Брайчевський Сергій 
Михайлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 
академії правових наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Електронна енциклопедія 
законодавства України" ("ККП "ЕлЕнЗ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс призначено для автоматизованого ведення бази даних 
понятійного апарату законодавства України та надання доступу до неї 
у режимах пошуку і перегляду. Передбачається реалізація зв'язків між 
поняттями у вигляді гіперпосилань як між окремими документами із 
БД ККП, так і з документами із зовнішніх джерел.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

195 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51599  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипчук Володимир Григорович, Фурашев Володимир 
Миколайович, Ланде Дмитро Володимирович, Брайчевський Сергій 
Михайлович  

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 
академії правових наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Електронна база даних "Правова 
наука" ("ЕлБДПрН")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

ККП "Правова наука" призначено для ведення інформації у галузі 
правових наук (нормативної інформації, затверджених і захищених 
тем дисертацій) та надання її у доступ через стандартний веб-браузер. 
Комплекс реалізує базу даних, орієнтовану на збереження, 
модифікацію та пошук текстових документів і формалізованих даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51600  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Переоборудование судна, построенного по 
проекту М050С, в самоотвозной землесос"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ноу-хау науково-технічної розробки полягає в переобладнанні 
судновантажного судна проекту М050С в землесос, з подальшим 
високоекономічним ефектом використання цих суден на дн 
опоглиблювальних роботах, що дозволяє збільшити коефіцієнт 
використання судна до 1, а економічний ефект від використання 
переобладнаного судна на днопоглиблювальних роботах зростає в 
кілька разів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51601  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дика Юлія Іванівна, LLIWELL studio of creation (псевдонім), 
LLIWELL studio of creation (псевдонім)  

 
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, твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Срочно требуется Муза. Секреты Музы о вдохновении на 
каждый день"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Легка ілюстрована підказка запускаючих технік натхнення. У ній Юлія 
Дика, консультант по натхненню і розкриттю здібностей людини, щедро 
ділиться секретами виклику власної Музи, дає підказки, як розвинути 
чутливість і навик народження нових ідей, усвідомлено відмовитися від 
суинівів і страхів, набути самодовіру і отримувати при цьому задоволення 
не лише від результату, а й самого процесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51602  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 

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 банков "Отечество моя защита" 
("Объединение банков "ОМЗ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Маю свою думку по відношенню до всіх банків України, їх майбутнє 
вбачаю за своїм соціальним проектом, бо він людяний. Тому буду його 
втілювати в життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51603  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дремлюженко Павло Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Маракуя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51604  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного шоу "Еклектика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Висвітлення життя в усій його повноті та яскравості. Незабутні 
враження. Карколомні пригоди. Прекрасні люди.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51605  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Михайло Вадимович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Пляшка для напоїв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пляшка для напоїв утворено циліндричною ємкістю та горловиною, 
яка має криволінійну поверхню та циліндричний вінчик з нарізною 
шийкою. На поверхні нижньої частини ємкості відтворені напис 
"МАГАРАЧ", у її верхньої частини - стародавній герб.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51606  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Олександр Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Сумерки богов". Книга перша з трилогії "Легенда о сове" 
("Сумерки богов")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір - гумористичний роман у жанрі фантастики. Герой роману, Сова, 
вирішує вирватися з одноманітності життя і купує старий космічний 
корабель. У космічному просторі він потрапляє в різні пригоди і 
знайомиться з розумними і нерозумним істотами. Читач роману
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відвідає безліч дивних зоряних систем, планет з різноманітними 
соціальними ладами, дізнається про війну, що почалася на зорі часів 
між двома абсолютно різними расами та про багато інше.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51607  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк-Самсоненко Валентина 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)  Науково-методичний твір "Матеріали до методичного семінару 
громадського активу на тему "Організаційно-правові основи 
реалізації конституційних прав територіальних громад"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Формування територіальних громад та захист комунальної власності, 
земель та надр.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51608  
 

Дата реєстрації авторського права  07.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних малюнків "Зображення сцени для заходу "Junior 
Eurovision Song Contest"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка являє собою 19 кольорових графічних малюнків, на яких 
виконані зображення сцени заходу "Junior Eurovision Song Contest". 
На малюнках розміщені плани сцени щодо знімальних камер. 
Основною особливістю усіх малюнків - є наявність зображень пазлів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51609  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдулаєв Ельнур Шахинович, Ісмайлов Шахін Амірович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ГИЗИЛ ГАЛА 
ПРОДАКШН" ("ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТАЯ КРЕПОСТЬ")  

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

199 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій Міжнародного студентського пісенного конкурсу 
"UNIVISION"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Конкурс має за мету виявлення творчих здібностей студентів, 
створення умов для реалізації їх творчого потенціалу, це ефективна 
організація вільного часу молоді, підтримка та розвиток міжнародних 
зв'язків, а також, обмін студентів у сфері молодіжної політики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51610  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жежерін Вадим Борисович, Руденко Сергій Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Концепція реформування Містобудівної галузі 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51611  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебідь Сергій Олегович, 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 охоронної системи 
автомобіля"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена програма яка здійснює розрахунок напруги у колі 
колектор-емітер за наперед запрограмованими формулами 
використовуючи податкові дані, що вводяться користувачем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51612  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бікєєва Тетяна Віталіївна  
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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)  Літературно-письмовий твір "Етіологічний чинник та метод 
лікування невиліковних і хронічних хвороб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теоретично описані причини старіння та можливість їх лікування. 
Існують інфекційні збудники хвороб, занесені у МХК, котрі не 
виліковуються, у тому числі онкологічні хвороби. Описаний 
паразитичний симбіоз в організмі людини, а також можливі шляхи 
зараження захворюваннями крім тих, збудники яких відомі. Розкриті 
причини ВІЧ інфекції та можливість її лікування. Описані методи 
лікування онкологічних, серцево-судинних та інших хвороб. Поданий 
новий погляд на природу вірусів і захворуваннь.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51613  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підтереба Олексій Іванович, Волощук Василь Михайлович, Нагаєвич 
Віталій Михайлович  

 

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 "Навчальна комп’ютерна програма з 
розрахунку руху поголів’я при потоковій системі виробництва 
продукції свинарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для навчання студентів вищих навчальних 
закладів аграрного профілю розрахувти кроковий рух поголів’я при 
зміні значення технологічних показників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51614  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Василь Михайлович, Нагаєвич Віталій 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Навчальна комп’ютерна програма 
розрахунку раціону годівлі свиней усіх статево-вікових груп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Програма призначена для навчання студентів вищих навчальних 
закладів аграрного профілю складати раціони для свиней та 
контролювати проведення розрахунків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51615  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скорко Юрій Володимирович, Паладій Надія 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 "Музыкальная акварель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні: "He lovestory'я", "Секрет", "Среди звёзд". 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51616  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Наталія Володимирівна, Ковальчук Надія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Ідеальні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51617  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 кінофільму "Тебе, моя единственная любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51618  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Петро Миколайович, Мічута Ольга Романівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комплекс комп’ютерних програм 
"Фільтраційна консолідація грунтів з урахуванням впливу 
техногенних факторів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51619  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Я отпускаю тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51620  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Метелики-бабочки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51621  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Ольга Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лю Лю Лю" (російською мовою)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51622  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Ольга Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51623  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Ольга Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лю Лю Лю" (українською мовою)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51624  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведь Марія Олександрівна (J'MMA)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ММА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51625  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старовойтова Марина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис науково-дослідної роботи на тему: "Вища водна флора 
водойм басейну річки Суми"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі досліджено систематична, георграфічна, біморфологічна, 
екологічна, цінотипічна структури флори території досліджувального 
регіону. Показано співвдношення таксономічних категорій вищої 
водної флори водойм басейну р. Суми та кількісні показники 
провідних родин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51626  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофімюк Надія 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 "Марш СевГОКа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51627  
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Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данильчук Олександр Владиславович  
 

Повне ім’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 "Сценарна програма рекламної кампанії 
"Кисневмісний лід як антипохмільний засіб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51628  
 

Дата реєстрації авторського права  08.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Супряга Сергій Іванович, Васюра Анатолій Степанович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ескіз нагрудного знака Вінницької громадської організації "Союз 
ветеранів розвідки ВМФ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Знак містить колодку синьої кольору з білими смужками по боках. У 
нижній частині колодка оснащена вушком, до якого прикріплена 
основа знаку - медальйон, що виконаний у вигляді прямого 
рівньостроннього хреста, на якому зображений морський хрест у 
синьо-білому кольоровому виконанні як символ Військово-Морських 
Сил України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51629  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестерова Людмила 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)  Опис "Экскурсия "Качи-Кальон - путешествие за энергией здоровья"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51630  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Адлер Оксана Олександрівна  
 

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 "Економічна діагностика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник є практикумом, в якому висвітлено типову навчальну 
програму курсу, короткі теоретичні відомості,  методичні рекомендації 
з проведення аналітичної діагностики діяльності підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51631  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіянов Олександр Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник методичних вказівок "Теоретичні та практичні завдання для 
розрахунку будівельних конструкцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено порядок виконання самостійної роботи з дисципліни 
"Будівельні конструкції". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51632  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіянов Олександр Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник задач "Металеві конструкції. Частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Викладено порядок виконання, оформлення і захисту практичних 
робіт та приклади статичного розрахунку металевих конструкцій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51633  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіянов Олександр Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Конспект лекцій "Металеві конструкції. Частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено теоретичні положення статичного розрахунку металевих 
конструкцій будівель та споруд.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51634  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біліченко Віктор Вікторович, Цимбал Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Визначення раціонального рівня 
спеціалізації виробничих постів поточного ремонту на підприємствах 
автомобільного транспорту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозвоє розрахувати ефективність роботи підприємств 
автосервісу при різному рівні спеціалізації. При розрахунку для різних 
варіантів організації обслуговування визначається пропускна 
спроможність постів по видах робіт з урахуванням економічних 
показників діяльності підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51635  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біліченко Віктор Вікторович, Цимбал Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок техніко-експлуатаційних 
показників роботи маятникового маршруту пасажирського 
автомобільного транспорту на основі результатів вивчення попиту 
населення на перевезення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє розрахувати пасажирообіг зупинок, коофіцієнт 
використання пасажиромісткості та фактичну роботу транспортного 
збору в години "пік" та в цілому за добу в прямому та зворотному 
напрямках руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51636  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біліченко Віктор Вікторович, Цимбал Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок техніко-експлуатаційних 
показників роботи кільцевого маршруту пасажирського 
автомобільного транспорту на основі результатів вивчення попиту 
населення на перевезення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє розрахувати пасажирообіг зупинок, коофіцієнт 
використання пасажиромісткості та фактичну роботу транспортного 
збору в години "пік" та в цілому за добу в прямому та зворотному 
напрямках руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51637  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біліченко Віктор Вікторович, Цимбал Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Методика в електронному вигляді 
"Вивчення попиту населення на перевезення та визначення техніко-
експлуатаційних показників роботи маятникового маршруту 
пасажирського автомобільного транспорту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє вивчити попит населення на пасажирські перевезення 
на маятниковому маршруті табличним методом протягом доби.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51638  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біліченко Віктор Вікторович, Варчук В’ячеслав Володимирович, 
Цимбал Сергій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Методика в електронному вигляді 
"Дослідження економічної ефективності інвестиційних проектів по 
оновленню рухомого складу на автомобільному транспорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє визначити техніко-експлуатаційні показники 
роботи складу на маршруті.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51639  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біліченко Віктор Вікторович, Цимбал Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Методика в електронному вигляді 
"Визначення необхідної кількості транспортних  засобів для 
забезпечення перевезення пасажирів на підвізних маршрутах великого 
міста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє визначити необхідну кількість транспортних 
засобів та інтервал їх руху для забезпечення перевезення пасажирів на 
підвізних маршрутах великого міста з урахуваннням максимального 
завантаження перегонів та пасажиромісткості транспортних засобів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51640  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біліченко Віктор Вікторович, Цимбал Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Методика в електронному вигляді 
"Визначення необхідної кількості транспортних засобів для 
забезпечення перевезення пасажирів на магістральних маршрутах 
великого міста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє вивчити необхідну кількість транспортних засобів 
та інтервал їх руху при експресному та звичайному режимах руху для 
забезпечення перевезення пасажирів на магістральних маршрутах 
великого міста з урахуванням максимального завантаження 
перегонів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51641  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біліченко Віктор Вікторович, Цимбал Сергій Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір технічного характеру "Методика в електронному вигляді 
"Вивчення попиту населення на перевезення та визначення техніко-
експлуатаційних показників роботи кільцевого маршруту 
пасажирського автомобільного транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика дозволяє вивчити попит населення на пасажирські перевезення 
на кільцевому маршруті табличним методом протягом доби.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51642  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Гудошник Вадим Анатолійович, 
Майстренко Володимир Володимирович, Кириченко Олександр 
Анатолійович, Полукарова Світлана Геннадіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Експлуатаційна 
документація "Єдина інформаційно-аналітична система обліку 
устаткування підвищеної небезпеки на підприємствах хімічного 
комплексу України "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51643  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удалова Лариса Давидівна, Савицький Дмитро Олександрович, 
Сизоненко Антон Степанович, Сокиран Михайло Федорович, 
Форостяний Андрій Володимирович, Пуйко Тетяна Валеріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Інформаційно-довідкова програма 
"Автоматизоване робоче місце слідчого"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для максимального покращення і спрощення 
роботи слідчого за рахунок швидкого доступу до необхідної слідчому у 
практичній роботі інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51644  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ора Сан (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, похідний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман " ENIGMA: Ангеле Мій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молода дівчина влаштовується на роботу до бізнесмена в Києві. Він 
закохується в неї, хоча сам одружений.Він розривається між своїми 
почуттями до неї і бажанням, максимально використовує її по роботі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51645  
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Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ора Сан (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 оповідань "Ангели шепочуть"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оповідання ізотерико-філосовського змісту у художній формі. Розділи: 
Ангели шепочуть, Вихід є, У трьох вимірах і за ними" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51646  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Бузкова доля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51647  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назарець Михайло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Дитячий альбом "Віват, гімназія!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51648  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піхоцький Володимир 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 повнометражного ігрового фільму "Каракурт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічний трилер з елементами містики. Дія відбувається в 
кількох паралельних реальностях. Дві головні героїні стикаються в 
одному вимірі, а потім - в іншому. Тепер вони зможуть змінити своє 
майбутнє.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51649  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухраєв Микола 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)  Опис проекту з ілюстраціями "Проект создания Научно-
исследовательского института (Реабилитационного центра, 
Регионального госпиталя) "Медицинские инновационные 
технологии" ("Авторський твір "Проект "МИТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51650  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Мрія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51651  
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Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гадомський Олександр Леонтійович  
 

Повне ім’я або повне 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 LIST - каталог офіційних ресурсів" 
("COLDEN WED LIST")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою зручний каталог тільки офіційних ресурсів 
органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських 
організацій та комерційних структур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51652  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "KTV RIVER CLUB"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір надає людям істину музикальну насолоду, казку музичного 
рішення і професійного звуку, бути в колі друзів і разом співати 
улюблені пісні. Доброта і любов увійде у ваші серця. Кожен гість має 
право відчути себе Супер Зіркою цієї надзвичайної музичної сцени, 
артистом високого рівня від "RIVER CLUB"  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51653  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономарьов Володимир Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика прогнозирования уровня здоровья, 
вероятной продолжительности жизни и эффективности физической 
реабилитации по В.А. Пономареву"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика заснована на вивченні факторів ризику та антиризику 
цереброкардіоваскулярної захворюваності, кореляції даних показників 
і присвоєнням їм оцінки в балах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51654  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм сочетанного применения 
физиотерапевтических факторов у больных с цереброваскулярной 
патологией"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Алгоритм поєднаного застосування фізіотерапевтичних чинників у 
хворих з цереброваскулярною патологією заснований на поділі 
фізіофакторів за інтенсивністю дії - легкої, середньої та сильної, яким 
присвоюється умовна ФТ-одиниця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51655  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика прогнозирования дезадаптивных реакций 
биоритмов под влиянием гелиогеомагнитных, лунных и земных 
погодных факторов по В.А. Пономареву"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика прогрнозування дезадаптивних реакцій біоритмів під 
впливом геліогеомагнітних, місячних і земних погодних факторів за 
В.А. Пономарьовим заснована на вивченні погодних факторів, що 
формують біоритми та впливають на людину.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51656  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Марина Юріївна, Притуло Ольга Олександрівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод лечения больных бляшечным псориазом с 
использованием пелоидобальнеотерапии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метод лікування хворих заснований на використанні сульфідної 
лікувальної грязі і високомініралізованої ропи Сакського озера, що 
дозволяє впливати на стан клінічного та гуморального ланок 
імунітету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51657  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толпигіна Юлія Андріївна  
 

Повне ім’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 "МОЯ 
СЕМЬЯ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зоровий образ твору складає графічне зображення з включенням, 
накресленого прописними стандартами, рівнотоновими зеленим, 
жовтим, червоним, голубим, малиновим, синім і оранжевим, літерами, 
словосполучення МОЯ СЕМЬЯ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51658  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрєнко Любов Віталіївна, Бей Ірина Юріївна  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Сервісні функції ведення моделей 
дислокації та переміщень рухомих одиниць і стану пристроїв 
залізничної автоматики (забезпечення актуальності моделей та 
обробки даних автоматично сформованих операцій)" ("SF SMRM DC 
RMDP")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51659  
 

Дата реєстрації авторського права  09.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрєнко Любов Віталіївна, Бей Ірина Юріївна  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Сервісні функції ведення моделей 
дислокації та переміщень рухомих одиниць і стану пристроїв 
залізничної автоматики на серверах застосувань (забезпечення 
взаємної відповідності об'єктів систем ДЦ-ДК моделям робочих вузлів 
АСК ВП УЗ-Є та обробки ідентифікаційних даних рухомих одиниць)" 
("SF SMRM DC MDOPID")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51660  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костельман Володимир Михайлович, Сотников Олег Віталійович, 
Чигір Роман Леонідович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
МИСТЕРА ЭРИУСА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51661  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

218 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2014. 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Паттайя, о.Пхукет, о.Чанг, о.Самуи, Хуа Хин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по Таїланду по нерухомості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51662  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2014. ДЕЛОВОЙ 
ТУРИЗМ. Бангкок, Паттайя, Районг, Хуа Хин, о.Пхукет, Чианг Май"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по Таїланду по діловому туризмі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51663  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2014. 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ОТДЫХ. Бангкок, о.Куд, Хуа Хин, о.Пхукет, 
Острова вокруг Пхукета, Краби, о.Самуи, о.Пханган, Чианг Май, 
Чианг Рай"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по Таїланду по діловому туризмі. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51664  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2014. КАТАЛОГ 
ЭКСКУРСИЙ. Бангкок, Паттайя, о.Чанг, Хуа Хин, о.Пхукет, Краби, 
о.Самуи, Чианг Май, Чианг Рай"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по екскурсіям Таїланду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51665  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2014. КАТАЛОГ 
ОТЕЛЕЙ. МАТЕРИК. Бангкок, Паттайя, Районг, Хуа Хин, Као Лак, 
Пханг Нга, Краби, Транг, Чианг Май, Чианг Рай"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелям Таїланду. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51666  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "ТАИЛАНД 2014. КАТАЛОГ 
ОТЕЛЕЙ. ОСТРОВА. Самед, Чанг, Куд, Пхукет, Острова вокруг 
Пхукета, Ланта, Пхи Пхи, Самуи, Пханган, Тао"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Туристичний каталог - гід по готелям островів Таїланду. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51667  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Туристичний каталог "АЗИЯ. КАТАЛОГ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 2013-2014 (осень-весна)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Туристичний каталог - гід по Азії. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51668  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Видеокаталог отелей "ТАИЛАНД 2014. LUXURY. 
Электронный каталог"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірку відео роликів та відео каталогу про готелі 
Таїланду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51669  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбенко Павло Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Видеокаталог отелей "ТАИЛАНД 2014. МІСЕ. 
Электронный каталог"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірку відео роликів та відео каталогу про готелі 
Таїланду. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51670  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Микола Васильович, Попов Олександр Володимирович, 
Топчій Ольга Василівна, Чегринець Олег Олексійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система документообігу 
АСДОК"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51671  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Микола Васильович, Попов Олександр Володимирович, 
Ситник Надія Іванівна, Чегринець Олег Олексійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Майно"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51672  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Микола Васильович, Мазур Ігор Леонідович, Попов 
Олександр Володимирович, Чегринець Олег Олексійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Містобудівний архів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51673  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Россол Олександр Володимирович, Машляковський Павло 
Вікторович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтекресі Бейз" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мегаполіс3.ЮнітіБейз" 
("Megapolis3.UnityBase", "М3")   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51674  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР МОБІЛЬНОГО 
СЕРВІСУ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільна платформа для розсилання та 
обробки СМС та голосових повідомлень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51675  
 

Дата реєстрації авторського права  10.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, Пономаренко 
Сергій Миколайович, Чумак Володимир Анатолійович, Хохотва 
Олександр Іванович, Брюханов Олександр Михайлович, Дєньгін 
Анатолій Петрович, Губенко Дмитро Іванович, Кутумов Ігор Віллевич 

 
Повне ім’я або 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 "Техніка та технологія визначення ступені 
негерметичності замкнутого об'єму, що знаходиться під надлишковим 
тиском"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблений новий напрямок визначення ступені негерметичності 
замкнутого об'єму, що знаходиться під надлишковим тиском. 
Досліджені фізичні процеси, які відбуваються при визначенні ступені 
негерметичності по методу фіксованих об'ємів. Розроблений напрямок 
фізично обгрунтований та апробований на практиці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51676  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Упольніков Сергій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
об'єднання "Центр впровадження енергозберігаючих технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Краткое описание комплекса технологий по полному 
освоению любого месторождения нефти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття складається з 5 розділів: причини низького рівня освоєння 
існуючих нафтових родрвищ; розроблена інженерно-технологічна 
основа програми освоєння; можлива схема освоєння нафтових 
родовищ; планована послідовність освоєння нафтоносного родовища; 
запропоновані техніко-економічні показники.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51677  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Братель Сергій Григорович, Братков Сергій Іванович, Дрозд Олексій 
Юрійович, Запорожцев Аркадій Вікторович, Константінов Сергій 
Федорович, Куліков Володимир Анатолійович, Луговий Ігор 
Олександрович, Орлов Юрій Юрійович, Пуйко Тетяна Валеріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Навчальна інформаційно-довідкова програма 
"Автоматизоване робоче місце дільничного інспектора міліції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизоване робоче місце дільничого інспектора міліції 
планується використовувати при проведенні семінарських та 
практичних занять. Розробка зумовлена необхідністю впровадження 
методичних інновацій, інформаційних технологій та досконалення 
навчального процесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51678  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шимко Євгенія Олегівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Діти коляди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли твори: "Ой ходить сон", "Веснянка".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51679  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дьомкіна Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), складений твір, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книга "Путешествие цапли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історії, про які йде мова у цій книжці, базуються на багаторічних 
спостереженнях автора за життям і поведінкою птахів Східної 
Африки. Всі ілюстрації в книзі зроблено на основі авторських 
фотографій. Книга призначена для дітей віком від 6 до 9 років. Вона 
сприяє пробудженню зацікавленості до життя птахів, стимулює до 
вивчення та пізнання живої природи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51680  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосов Олександр Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Веб-сайт www.kolosov.kiev.ua патентного поверенного 
Украины Колосова Александра Евгеньевича (website 
www.kolosov.kiev.ua of patent attorney of Ukraine Oleksandr Kolocov). На 
русском, украинском и английском языке"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Технічний твір як інструмент для інформування і обговорення з 
фахівцями у сфері інтелектуальної власності і права проблемних 
питань у цій сфері, для надання клієнтам з України, Росії і Білорусії, а 
також іноземним заявникам широкого спектру поглуг з державної 
реєстрації прав власності на об'єкти інтелектуальної власності і права. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51681  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухолиткий-Собчук Дмитро 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)  Синопсис повнометражного ігрового фільму "Конвеєр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51682  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухолиткий-Собчук Дмитро 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)  Оригінальний сценарій ігрового фільму "Конвеєр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51683  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухолиткий-Собчук Дмитро 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)  Оригінальний сценарій ігрового фільму "ШТАНГІСТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51684  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сухолиткий-Собчук Дмитро 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)  Оригінальний сценарій ігрового фільму "ШКІЛЬНА ЛІНІЙКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51685  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Ігор Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Путь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51686  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Ігор Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51687  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Ігор Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Догма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51688  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк 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)  Малюнок "Vendetta" Сексуально-криминальный дуэт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51689  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вараксін Максим Ігорович, Вараксін Ігор Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Технічне завдання на розробку сайту "Интернет-клиника доктора 
Вараксина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сайт призначений для користувачів, які мають надлишкову вагу тіла 
і бажають схуднути.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51690  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вараксін Максим Ігорович, Сєдова Наталія Олександрівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Технічне завдання на розробку комп'ютерної програми "Мастерская 
поведения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Користувач отримує унікальну практичну пораду щодо харчової 
поведінки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51691  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Пісня про складні людські почуття, помилки, любов, віру та надію 
людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51692  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір "Музыкальная мозаика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Інструментальний музичний твір в танцювальних ритмах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51693  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофімюк Надія Юріївна  
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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 "Прощание со школой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня входить до циклу "Песни про школу".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51694  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Мятежники"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бовкун О.А. Мятежники (2005-2013): Роман. - 
Харьков: Майдан, 2013. - 396 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51695  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "МАТРИЦА ПАМЯТИ НОРМЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор вводить науковий термін "матрица памяти нормы" ("матриця 
пам'яті норми") і дає його визначення. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51696  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климкевич Світлана Титівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документально-художній твір "Знание Вечности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга завершує серію книг "Помощь иерархии Пробуждающемуся 
Человечеству". Готує свідомість до переходу на Вищий Рівень 
Розвитку - рівень Боголюдини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51697  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашпіровський Анатолій 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)  Текст з визначенням наукового терміну "ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРИВЯЗКА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором первинного наукового тексту, у якому вводиться та 
визначається новий науковий термін "психологическая привязка", є 
відомий психотерапевт А.М.Кашпіровський, дипломований лікар, 
науковець, допитливий дослідник таємниць людської психики і просто 
розумна, талановита людина.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51698  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубовська Влада Володимирівна, Павленко Алла Василівна  
 

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)  Моноп'єса "С любовью - вся я"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пролог - "Спасибо настоящим друзьям, спасибо настоящим врагам". 
1. Выбор профессии. 2. Открытие. 3. Джаз. 4. Как Влада поступала в 
консерваторию. 5.Первый пациент. 6. Рапорт. 7. Я выживу вопреки 
всему. Пісні: Соленая боль, Троеточие, Танцуй, Истинная свобода, 
Смотрю на тебя вопросом джаза.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51699  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубовська Влада Володимирівна, Цибань Ганна Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Моноп'єса "Любовница Джаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пролог, частини І - VІІІ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51700  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Олександр Никифорович, Даньковська Ольга 
Володимирівна, Романюк Сергій Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для визначення спекулярної складової 
кольору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Особливостями програми є: задання інтенсивності спекулярної складової 
кольору з використанням поверхні другого порядку; незалежність 
визначення інтенсивності кольору цілого фрагменту точок. 
Використання запропонованого рішення дозволяє розпаралелити процес 
зафарбовування у системі комп'ютерної графіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51701  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
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 "Соціальні перспективи економічного прогресу при 
впровадженні найновітніших технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В поданому творі розглянуто питання нарахування дивідентів 
акціонерам акціонерного товариства, яке створено за акції акціонерів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51702  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Канзас Ігор Станіславович  
 

Повне ім’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 торговельної марки "ООО "ПромСтандарт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51703  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комський Марк Петрович, Скаковська Ольга Іванівна, Дроздов 
Олексій Леонідович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Лимфотропная терапия хронического одонтогенного 
остеомиелита"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лимфотропная терапия хронического одонтогенного 
остеомиелита. Издано в авторской редакции. - Днепропетровск: ЧМП 
"Экономика", 2013.-256 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51704  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шишенко Валерій Григорович  
 

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 "Притчи разума "Библиотека премудрости 
современного человека", том 2"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір є продовженням теологічно-філософських роздумів автора 
про віковічні істини про добро і зло, уявлення про відносини між 
бізнесом і духовністю людини, про небезпечність політичних 
пристрастей, про хибність для душі людини фінансових махінацій та 
нечесних оборуток. Лапідарна форма притч сприяє тому, щоб добре 
насіння дало добрі прорості в людських душах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51705  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Володьков Юрій 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)  Аудіовізуальний твір "Молодіжне ток-шоу "Без Бар'єрів" ("Ток-шоу 
"Без Бар'єрів")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ток-шоу, в якому молодь обговорює гострі питання сьогодення за 
участі експерта з проблемної теми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51706  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шульгіна Марія Борисівна, Науменко Катерина Валеріївна  
 
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 "На тому березі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Це історія мисливця Михайла, який одного разу на полюванні 
познайомився з інопланетною красунею Ка-2304, закохався і вирішив 
залишити дружину.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51707  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сідельникова Лариса Федорівна, Коленко Юлія Геннадіївна  
 

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)  Методичний посібник "Методические рекомендации по применению 
нестероидных противовоспалительных средств в комплексном 
лечении заболеваний твердых тканей зубов и пародонта (часть 1)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51708  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Остропіцький Дмитро Олександрович, Романяк 
Дмитро Орестович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ActiveX ECRCommX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Бібліотека "ActiveX ECRCommX" з інтерфейсом IBPOS1Lib для 
касового сполучення з POS-терміналами ingenico під OC Windows.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51709  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тайга (псевдонім), Варнавський Ігор Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "С тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51710  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аэлита Журавлева (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)  Повість "Один жаркий летний день"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51711  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аэлита Журавлева (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)  Повість "Я буду другой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51712  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аэлита Журавлева (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)  Повість "Вторая встреча или Почти рождественская сказка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51713  
 

Дата реєстрації авторського права  11.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарь Владімір Владіміровіч (Бондарь Владимир Владимирович)  
 

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 та оповідань "КАРУСЕЛЬ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51714  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роздобудько Ірен Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "Максим Оса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій створений для екранізації графічного роману "Максим Оса" 
автора Баранько Ігоря В'ячеславовича.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51715  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попенко Ярослав Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51716  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Кримінальне право України""   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51717  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Методика викладання правознавства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51718  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Правознавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51719  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Екологічне право"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51720  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Конституційне право України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51721  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Трудове право України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51722  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Основи інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51723  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Цивільне право України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51724  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Ревенок Олексій Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Теорія держави і права"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51725  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Ревенок Олексій Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Адміністративне право України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51726  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович, Ревенок Олексій Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Шлюбно-сімейне право України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основні складові частини: робоча програма, опис, структура, мета і 
завдання навчальної дисципліни; теми самостійної роботи; теми 
семінарських занять; індивідуальні завдання та вимоги до написання 
ІНДЗ;  методи навчання; методи контролю; розподіл балів та шкала 
оцінювання знань тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51727  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Валентина Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Батько"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51728  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захараш Ганна Дем'янівна  
 

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 "Паспорт стандартов. Экстерьер АЗС "ОАЗИС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Документ являє собою збірку з викладенням концепції, детальними 
кресленнями, описами матеріалів та дизайном всіх забудов та об'єктів 
АЗС. Викладені принципи оформлення  АЗС та всіх її елементів.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51729  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бубнов Ювєналій Ювєналійович  
 
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 "Ты стало нам вечной судьбой!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51730  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бубнов Ювєналій Ювєналійович  
 
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 "Имя твое - Киев город-герой!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51731  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бубнов Ювєналій Ювєналійович  
 
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 "Клятва Україні"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51732  
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Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бубнов Ювєналій Ювєналійович  
 
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 "Ветерани війн, ветерани..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51733  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Поема "В схватке с жизнью или любовь и вечное"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51734  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лутчин 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 "Ідентифікація у задачах обробки даних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір направлений на відображення та структуризацію 
функціональних зв'язків між ідентифікацією та іншими існуючими 
задачами обробки даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51735  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ряполова Марія Костянтинівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Чем могу помочь?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51736  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Юрій Куприянович, Ткаченко Андрій Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Підприємство "ФОСС-Он-Лайн" у формі Товариства з обмеженою 
відповідальністю" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа електронного документообігу 
FossLook" ("FossLook")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"FossLook" - це платформа для побудови систем електронного 
документообігу і систем колективної роботи з документами. Програма 
дозволяє легко і просто створити власні рішення для спільної роботи з 
документами, управління бізнес-процесами та обліку нормативно-
довідкової документації організації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51737  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Юрій Куприянович, Ткаченко Андрій Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Підприємство "ФОСС-Он-Лайн" у формі Товариства з обмеженою 
відповідальністю" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
FossDoc" ("СЕД FossDoc")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система електронного документообігу призначена для створення 
електронного архіву документів, організації корпоративного 
документообігу і автоматизації бізнес-процесів на підприємствах, в 
установах і організаціях будь-якого роду діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51738  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зацепілов Леонід Леонідович  
 

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 саундтреків (69 музичних творів)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51739  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиховецький Валентин 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)  Збірник творів "Статті та ілюстрації сайту "Hotel Travel"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дизайн сервісу з пошуку та вибору туристичних маршрутів, готелів та 
курортів під назвою "Hotel Travel" побудований здебільшого на основі 
соціальної активності користувачів та інформації про послуги на 
туристичному ринку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51740  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сердюк Микола Миколайович (serdnik1), Сердюк Юлія Миколаївна 
(jserdyuk), Чекал Олег Костянтинович (ЧЕКАЛ)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Акцент - племінний облік у свинарстві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

246 

Анотація   

Програма призначена для ведення племінного огбліку на племінних 
заводах по вирощуванню свиней, племінних репродукторах та інших 
господарствах, які займаються розведенням та вирощуванням 
племінних свиней, або готуються до проходження сертифікації для 
отримання статусу племінного господарства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51741  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лиховецький Валентин 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 "Hotel Travel"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вихідний код сервісу з пошуку та вибору туристичних маршрутів, 
готелів і курортів під назвою "Hotel Travel", побудований, 
здебільшого, на основі соціальної активності користувачів та 
інформації про туристичні послуги на ринку.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51742  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Босов Дмитро В'ячеславович (Босов Дмитрий Вячеславович, 
Звездочет (Stargazer))  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка оповідань "Парад миниатюр. Перекресток времен и миров. 
Кто вы, доктор Клинт? Сны Севера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга являє собою збірник оповідань, який складається з чотирьох 
циклів оповідань. Оповідання циклів написані в жанрах фантастики, 
містики, трилера, драми і любовної історії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51743  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гєрманова Світлана Валеріївна  
 

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 "Сердце знает ответ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про те, що потрібно частіше звертатися до свого серця під час 
прийняття рішень і довіряти йому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51744  
 

Дата реєстрації авторського права  14.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чаков Ігор Олександрович  
 

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)  Збірка фотографічних творів "Полегшені порожнисті цеглини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику представлені фотографії, на яких зображені різновиди 
полегшених порожнистих цеглин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51745  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бігун Денис Володимирович, Привалов Максим Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дорожний контрольний комплекс "Трафік-
Контроль.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма є многофункціональною системою, яка дає 
можливість в автоматичному режимі здійснювати відеоспостереження 
за окремими смугами та загальне відеоспостереження за дорожньою 
ділянкою з одночасним вимірюванням швидкості руху транспортних 
засобів та фіксацією порушень швидкісного режиму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51746  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янченков Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічний центр 
"Охоронні системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмно-апаратний комплекс "RedPort"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51747  
 

Дата реєстрації авторського права  15.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богатирьова Раїса Василівна, Толстанов Олександр Костянтинович, 
Чермак Ігор Іванович, Яцюк Михайло Іванович, Яцюк Юрій 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розрахунку тарифів на медичні послуги та 
медичну допомогу в закладах охорони здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика орієнтована на використання в автоматизованих 
інформаційних системах для вартості медичної допомоги при 
запрвадженні страхової медицини. Впровадження її в практику 
дозволить проводити більш точні розрахунки вартості медичних 
послуг та медичної допомоги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51748  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Із шевченківського багатокнижжя Петра Жура"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дається характеристика творчого доробку видатного шевченкознавця 
Петра Джура.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51749  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Валентина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно письмовий твір "50-летию полета первой в мире 
женщины-космонавта Терешковой Валентины - Чайки посвящается. 
Космос... далекий и близкий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51750  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Знамено Соборне Гетьманське Козацтво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51751  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Дмитро Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Кількісна автоматизована методика встановлення 
справжності (несправжності) малоінформативних підписів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51752  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власюк Володимир Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів для фортепіано та симфонічного оркестру 
"Крила Героя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51753  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "ГЄОТЕК-ГРУПП" 
(Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа передачи данных комплекса 
ГЕОТЕК в реальном времени по сети "Phantom" ("Phantom")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51754  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "ГЄОТЕК-ГРУПП" 
(Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа подготовки суточных отчетов 
супервайзера "ЛайтОС" ("ЛайтОС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51755  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Артем Іванович, Криворучкіна Олена Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 
посібник "Економіка підприємства-2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51756  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасів Ігор Богданович, Максимова Алла Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика макроекономічного стрес-
тестування кредитного ризику банків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі кореляційно-регресійного аналізу довгострокової динаміки 
макроекономічних змінних розроблена багатодоктринна регресійна 
модель кредитного ризику, яку рекомендується використовувати у 
якості сучасного аналітичного інструментарію макроекономічного 
стрес-тестування банківської системи України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51757  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Ольга Дмитрівна, Федірко Олександр Анатолійович  
 

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)  Реферат наукової роботи "Інноваційний імператив 
конкурентоспроможного розвитку України в європейському 
економічному просторі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано новий науковий напрямок, що полягає у розробці 
інтегрованих концептуальних підходів моделей, генерації національних 
конкурентних переваг на інноваційній основі, їх застосування підвищує 
обгрунтованість інновації та міжнародної інтеграційної політики України 
з урахуванням новітніх інноваційних викликів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51758  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганчук Ксенія Анатоліївна (Євгеній Чича, Янеск)  
 

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 "Когда мне плохо..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі зібрані історії з життя та оповідання відомих людей, вислови 
та притчі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51759  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганчук Ксенія Анатоліївна (Євгеній Чича, Янеск)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір белетристичного 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань, новел, повісті "Дощ крізь сльози"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51760  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфененко Юлія Вікторівна, Шендрик Віра Вікторівна, Неня Віктор 
Григорович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Парфененко Юлія Вікторівна, Шендрик Віра Вікторівна, Неня Віктор 
Григорович, 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   

Програма представляє собою набір програмних інструкцій мовою 
SQL, призначену для створення екземпляра бази даних з необхідною 
структурою для занесення даних до онлайн-системи моніторингу 
теплоспоживання будівель Сумського державного університету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51761  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Устенко Станіслав Веніамінович, Орленко Наталія Станіславівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 
посібник "Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51762  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнилюк 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)  Твір наукового характеру "Методика рейтингу банків України на 
основі оприлюдненої фінансової інформації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена методика рейтингу банків полягає у ранжуванні банків 
України на підставі комплексної оцінки їхньої стресостійкості та 
лояльності вкладників. Рейтинг враховує найбільш важливі 
показники з відкритих джерел інформації, що впливають на вибір 
банку для вкладу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51763  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнилюк 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)  Твір наукового характеру "Індексна методика оцінювання впливу 
іноземних банків на банківську систему України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Розроблено комплексний підхід до моніторингу діяльності іноземних 
банків, який дозволяє отримати кількісну характеристику їх впливу 
на банківську систему України. Індексна модель запропонована в 
рамках даного підходу, включає низку індекаторів фінансового ризику 
та потенціалу як дочірних так материнських банків і країн 
походження капіталу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51764  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Marfa Vasilieva (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 "Фототерапия, как способ 
познания себя - Женщины" ("Фототерапія, як спосіб пізнання себе - 
Жінки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фототерапія це новий погляд жінки на себе. Цінність фототерапії 
полягає в тому, що жінка бачить себе іншою, в невласному їй образі, із 
- за чого відбувається переоцінка своїх особистих якостей як жінки, 
вона починає більше уваги звертати на себе.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51765  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрга Микола Едуардович  
 

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 "Такие тайны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня розповідає про внутрішні відчуття, думки та бажання 
закоханого героя. Це лірична пісня виконана у жанрі популярної 
музики та підтверджує відому тезу, що кохання поряд і для закоханих 
у всьому всесвіті не існує нікого крім них.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51766  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрга Микола Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мокасины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня виконана у жанрі популярної музики і розкриває один з аспектів 
відносин між хлопцем та дівчиною. Герой, захопившись дівчиною, 
протиставляє себе іншим хлопцем і невимушено наголошує на своїх 
переваг, та нарешті отримує схвалення дівчини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51767  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрга Микола Едуардович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ИдиВЖНаПМЖ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51768  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пісня Діда Мороза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51769  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котляров 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 "Песня Деда Мороза"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51770  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козенєв Костянтин Юрійович  
 
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)  Літературно-технічний твір "ОПИСАНИЕ ЭКРАНОПЛАНА 
АМФИБИИ И АНАЛИЗ ЕГО ТРАНСПОРТНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ" ("ЭКА - экраноплан амфибия")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51771  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук 
України 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "CmFtp-програма - клієнт FTP, що працює під 
управлінням скрипт-файлів *.cmftp, створюваних і редагованих 
програмою CmFtpScrEdtr"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма є FTP клієнтом і працює під управлінням скрипт-файлів, 
створюваних і редагованих програмою CmFtpScrEdtr. Скрипт -це 
файл з розширенням імені файлу, під управлінням якого 
безпосередньо виконується процес обміну даними з сервером FTP.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51772  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "CmFtpScrEdtr-програма для створення і 
редагування скрипт-файлів, управляючих роботою програми FTP-
клієнта CmFtp"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначенадля створення і редагування скрипт-файлів, 
управляющих роботою проограми FTP-клієнта CmFtp. Скрипт -це 
файл з розширенням імені файлу *.сmftp, під управлінням якого 
безпосередньо виконується процес обміну даними з сервером FTP. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51773  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчик Антоніна Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "CmMotu-програма для закачування даних з 
Motu серверів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для закачування даних з Motu-серверів проекту 
My Ocean. Програма копіює файли з Motu-серверівв локальну папку. 
Програма проводить з’єднання з Motu сервером, вказаними у файлі 
налаштувань, потім бере дані у відповідності до вказаних у файлі 
налаштувань параметрами і параметрами, заданими в командному 
порядку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51774  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логінов Анатолій Володимирович, Єрмаков Донат Герасимович  
 

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 "Способ определения распределения нагрузки в 
плоскости горизонтального баланса таза"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований спосіб визначення розподілу навантаження у 
горизонтальному балансі тазу. Розглянута схема умов змін 
навантаження при різних ступенях пошкоджень елементів кульшового 
суглобу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51775  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальчева Єлизавета Ісидорівна, Губачек Віра Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Девчонка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51776  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кальчева Єлизавета Ісидорівна, Губачек Віра Григорівна  
 

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 "Родное море"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51777  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Усний твір навчального характеру "Цикл обучающих лекций 
"МЕМОРИЯ - ОНЛАЙН ШКОЛА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Усний твір складається з тексту, який супроводжується анімацією, та 
містить наступні цикли, кожний з яких складається з тем і /або  
лекцій, всього: Диск № 1 - Геометрія (47 лекцій), диск № 2: Фізика (13 
тем) , Фізика (2 теми), Цікава математика (5 тем), Правознавство (22 
уроки ), Хімія (4 розділи); диск № 3 Географія (5 тем), диск № 4 
Географія (2 теми); диск № 5 Географія (2 теми); диск № 6 Географія (4 
теми); диск № 7 Географія (4 теми); диск № 8 Вища математика (6 
тем); Філософія(1 тема); диск № 10 Філософія (2 теми); диск № 11 
Філософія (1 тема); диск № 12 Філософія (1 тема); Диски 13 - 18 
Математика: алгебра (всього  31 тема). 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51778  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Олена Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методичний посібник для підготовки студентів до 
державного іспиту в музичному училищі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник містить опис ключових питань навчальної програми для 
забезпечення студентів знаннями про дидактичні засади музико-
теоретичного комплексу та методики навчання гри на інструменті в 
підготовці до державного іспиту в музичному училищі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51779  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шостак Василь 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 "О некоторых особенностях распределения простых 
чисел"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До теперішнього часу не знайдено жодної закономірності, яка описує 
розподіл простих чисел у натуральному ряді. У запропонований статті 
робиться спроба вирішити одне із завдань цієї проблеми - 
класифікувати представлені числа і їх пари.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51780  
 

Дата реєстрації авторського права  16.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратова Людмила Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів "Музичне 
мистецтво. 6 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонований підручник відповідає базовій програмі з музичного 
мистецтва для 6-го класу та Державному стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти, рекомендований МОНмолодьспорту 
України й передбачає залучення школярів до різноманітної музично-
творчої діяльності, що відповідає їхнім віковим та індивідуальним 
можливостям.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51781  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Введенська Аліна Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Донбаська товарна біржа 

 

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 "Универсальная компьютерная программа 
Аукцион"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51782  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзига Світлана Вікторівна, Бакалець Олена Валеріївна  
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічна патофізіологія 
захворювань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює найбільш ймовірні причини захворювань 
сечовидільної, дихальної систем, їх фактори ризику та ключові ланки 
патогенезу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51783  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Семенець Андрій Володимирович, 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медична інформатика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює стан сучасних комп'ютерних інформаційних 
технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51784  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Євген Григорович, Петрашко Людмила Петрівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 
посібник "Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до 
умов реального середовища. Міжпредметний тренінг"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51785  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Семенець Андрій Володимирович, 
Чернецький Дмитро Васильович  

 

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 "Медична 
інформатика"/"Медицинская информатика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51786  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Семенець Андрій Володимирович  
 

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, картографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медична 
інформатика"/"Medical Informatics"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51787  
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Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакалець Олена Валеріївна, Дзига Світлана Вікторівна  
 

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 "Сучасні методи 
діагностики"/"Modern methods of diagnosis"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51788  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакалець Олена Валеріївна, Дзига Світлана Вікторівна  
 
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, картографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Сучасні методи 
діагностики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51789  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Папінко Ігор Ярославович, Зятковська Неоніла Євгенівна, Паньків 
Ігор Богданович, Цибульська Людмила Сергіївна  

 
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 "Нормальна фізіологія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51790  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цибульська Людмила Сергіївна  
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 "Нормальна 
фізіологія"/"Нормальная физиология"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51791  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзига Світлана Вікторівна, Бакалець Олена Валеріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічна патофізіологія 
захворювань"/"Clinical pathophysiology of diseases"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює найбільш ймовірні причини захворювань 
сечовидільної, дихальної систем, їх фактори ризику та ключові ланки 
патогенезу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51792  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марущак Марія Іванівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічна лабораторна 
діагностика"/"Clinical Lab electrical diagnostika"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51793  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Вячеслав Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз об'єкта техніки "Универсальный загрузочный контейнер 
(бункер)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На ескізі зображений завантажувальний контейнер (бункер), який 
призначений для сільськогосподарських сівалок.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51794  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Вячеслав Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз об'єкта техніки "Технология логистики по подготовке, 
транспортировке и загрузке семян и удобрений в поле"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51795  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Насонкін Віктор Олександрович, Боборикіна Ольга Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірник даних деформаційних вимірювань 
літосфери в Кримсько-Чорноморському регіоні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дані отримані за допомогою лазерного інтерферометра-деформографа 
(майкельсоновського типу), встановленого у вимірювальному об'ємі 
Геофізичної обсерваторії ТНУ в правій паттерні колишньої 35 
берегової артилерійської батареї (бухта Козача, м. Севастополь). 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51796  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Олександр Іванович, Єгоров Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Правові та організаційні засади створення та 
розвитку індустріального парку поводження з відходами як 
вторинною сировиною (синопсис)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розглянуті правові та організаційні засади створення та 
розвитку індустріального поводження з відходами як вторинною 
сировиною. Авторами розкривається алгоритм та синопсис концепції 
створення індустріального парку на прикладі Київської області.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51797  
 

Дата реєстрації авторського права  17.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курилів 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)  Положення про проведення конкурсу "Міжнародний конкурс 
скрипалів імені Леоніда Когана в Дніпропетровську"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51798  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таірова Катерина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Гопака давай!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51799  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таірова Катерина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Весела команда "Ремікс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51800  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таірова Катерина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кава Американо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51801  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

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 "С днем рожденья милый"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня. Аранжування створено та записено 
Чумак О.В. за допомогою робочої станції KORG M3. Текст написано 
російської мовою. Демонстраційний примірник виконано автором. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51802  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
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 "Босанова снова и снова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня.Аранжування створено та записено 
Чумак О.В. за допомогою робочої станції KORG M3. Текст написано 
російської мовою. Демонстраційний примірник виконано автором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51803  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
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 "Облака мне свидетели"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня.Аранжування створено та записено 
Чумак О.В. за допомогою робочої станції KORG M3. Текст написано 
російської мовою. Демонстраційний примірник виконано автором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51804  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
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 "Беги"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня.Аранжування створено та записено 
Чумак О.В. за допомогою робочої станції KORG M3. Текст написано 
російської мовою. Демонстраційний примірник виконано автором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51805  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
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 проходи мимо меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня.Аранжування створено та записено 
Чумак О.В. за допомогою робочої станції KORG M3. Текст написано 
російської мовою. Демонстраційний примірник виконано автором.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51806  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
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 (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Стихи разных лет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51807  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марія Рута (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 "Тріада: лабіринтами доль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Головні героїні роману: бабуся, мама та донька символізують три 
покоління, різні стосунки, різне розумання життя, формування 
свідомості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51808  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марія Рута (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка для дітей "Даринка та Маринка в Трояндії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повчальна казка про двох сестер-двійнят, які часто сперечалися та 
конкурували. Їх зачарувала королева Саламандретта і розлучила. 
Дівчатка стали королевами-трояндами: Даринка перетворилася на 
королеву своїх улюблених рожевих троянд, а Маринка - червоних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51809  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мєдинцев Юрій Іванович (Медынцев Юрий Иванович)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вороны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про сучасне життя, дружбу і людські відносини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51810  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близнюк Євгенія Олександрівна (Jane Twin)  
 

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 "Евгения Близнюк"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з 19 листівок, кожна листівка зображає окрему 
картину.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51811  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задояний Олександр Володимирович (Sashok Production)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51812  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палисаєв Олексій Валерійович (Демьян Ронин)  
 
Повне ім’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 "Социальный триллер. Руководство к действию"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51813  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суботіна Альона Валеріївна, Касілов Олег Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система підготовки бібліографічного опису"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система підготовки бібліографічних описів призначена для створення 
бібліографічних описів різних типів видань на підставі чинного ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006, розроблений модуль перетворення бібліографічних 
описів автореферату дисертації з ГОСТ 7.1-84 у діючий ДСТУ ГОСТ 
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7.1:2006. Програмний продукт призначений для використання 
школярами, студентами, аспірантами, викладачами або будь-якими 
іншими особами, які займаються аналітико-синтетичною переробкою 
інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51814  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огризков Вадим Володимирович  
 
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 "Дитячі меблі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Кожен вибір є унікальною автоською розробкою. Дитячі меблі 
призначені для зручного і практичного використання дітьми у 
повсякденному житті, основна увага приділяється функціональності і 
компактності виробів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51815  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логінов Анатолій Володимирович, Єрмаков Донат Герасимович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Способ прогнозирования морфологических 
изменений костной структуры в противоположном пораженному 
тазобедренному суставу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведений прогноз змін у протилежному суглобі при втраті ступенів 
свободи та порушенні амплітуди рухів з відведенням головки та 
шийки стегна з відведенням кінцівки до 90 градусів, при втраті 
ступенів та порушенні амплітуди рухів без головки з відведенням 
кінцівки до 100 градусів, наведені умови збереження єдиної 
кінематичної системи нижніх кінцівок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51816  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Драматичний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Последний победитель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Останні учасники війни щорічно зустрічаються в День Перемоги щоб 
згадати товаришів по зброї. Вони по-різному думають про війну, 
суперечка переходить в конфлікт, з'ясовуються раніше невідомі 
подробиці їх біографії...   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51817  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татарінов Дмитро Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка робіт образотворчого мистецтва "Символика и стилистика - 
"АГЕМА" ("Символіка и стилістика - "АGEMА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Втілені в життя твори автора є оригінальними, приємними для 
сприйняття та мають добрі розрізняльні здібності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51818  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврілюк Ігор Леонідович  
 

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 "Две Библии - два пути"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

У книзі розглянуті всі сторони талмудичних спотворень Біблії і 
затверджується вся повнота спадкоємність Старого та Нового 
Заповітів у лоні Православ’я.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51819  
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Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "ПЯТАЯ ТЕТРАДЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51820  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевич Наталя Всеволодівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Драматичний твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса-казка для дітей на 2 дії та 9 картин "Витівки Пітера Кролика" 
(По казці англійської письменниці Беатриси Поттер)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка про маленького і неслухняного кролика Пітера, який зі своїм 
товаришем кроликом Беном потрапляють в різні кумедні ситуації та в 
кінці постають справжніми героями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51821  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевич Наталя Всеволодівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П’єса-казка для дітей на дві дії "Пригоди маленьких друзів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація  Казка про двох маленьких друзів, які бажають допомогти поліціанту 
знайти розбійника Гуцика-Буцика, потрапляють в різні несподівані і 
кумедні ситуації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51822  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
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 "Приморские огни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51823  
 

Дата реєстрації авторського права  18.10.2013  
 
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 "Черешенка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51824  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплій Роман Володимирович, Шедов Михайло Михайлович, Нічаєв 
Вячеслав Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство 
"Більшовик" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Технічний твір "КОМПЛЕКТ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ РС-250 ПРОИЗВОДСТВА ПУБЛИЧНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬШЕВИК" г. КИЕВ, УКРАИНА"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51825  
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Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплій Роман Володимирович, Шедов Михайло Михайлович, Нічаєв 
Вячеслав Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство 
"Більшовик" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "КОМПЛЕКТ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ РС-270 ПРОИЗВОДСТВА ПУБЛИЧНОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "БОЛЬШЕВИК" г. КИЕВ, УКРАИНА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описуються конструктивні особливості, а також додаються паперові 
копії комплекту конструкторської документації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51826  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Отряскіна Олена Анатоліївна (Алена Огинец)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поетично-драматичних та драматично-прозаїчних історій 
"Калейдоскоп мыслей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51827  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філонова Інна 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)  Стаття "Шляхи раціонального використання іноземного і 
національного банківського капіталу в України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51828  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляшенко Дмитро Олексійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Наукові основи картографування міжнародних зв’язків 
України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто наукові основи картографування міжнародних зв’язків 
України, як нового, актуального проблемно-орієнтовного напряму 
картографії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51829  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Матейчик Василь Петрович, Хрутьба Вікторія Олександрівна, 
Вайганг Ганна Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, 
Крюковська Леся Іванівна, Цюман Микола Павлович, Римарук 
Костянтин Валерійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір  "Технічний регламент програмного продукту 
"Інформаційно-аналітична система оцінювання забруднення 
придорожнього середовища транспортними потоками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51830  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Матейчик Василь Петрович, Хрутьба Вікторія Олександрівна, 
Вайганг Ганна Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, 
Крюковська Леся Іванівна, Цюман Микола Павлович, Римарук 
Костянтин Валерійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Укрупнений алгоритм програмного продукту 
"Інформаційно-аналітична система  оцінювання забруднення 
придорожнього середовища транспортними потоками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51831  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Матейчик Василь Петрович, Хрутьба Вікторія Олександрівна, 
Вайганг Ганна Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, 
Крюковська Леся Іванівна, Цюман Микола Павлович, Римарук 
Костянтин Валерійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Результати розрахунку інгредієнтного та 
параметричного забруднення з використанням програмного продукту 
"Інформаційно-аналітична система оцінювання забруднення 
придорожнього середовища транспортними потоками"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51832  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Матейчик Василь Петрович, Хрутьба Вікторія Олександрівна, 
Вайганг Ганна Олександрівна, Краснокутська Зоя Ігорівна, 
Крюковська Леся Іванівна, Цюман Микола Павлович, Никонович 
Сергій Олександрович, Римарук Костянтин Валерійович  

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Математична модель програмного продукту 
"Інформаційно-аналітична система оцінювання забруднення 
придорожнього середовища транспортними потоками"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлено математичну модель програмного продукту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51833  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Дмитрієв Микола Миколайович, 
Матейчик Василь Петрович, Хрутьба Вікторія Олександрівна, 
Лясковський Віктор Петрович, Вайганг Ганна Олександрівна, 
Краснокутська Зоя Ігорівна, Крюковська Леся Іванівна, Цюман 
Микола Павлович, Римарук Костянтин Валерійович  

 

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 
оцінювання забруднення придорожнього середовища транспортними 
потоками"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51834  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безручко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Навколо світу-2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографії зроблені Олександром Безручком у різних країнах світу 
Австралійський Союз, Нова Зеландія, Об’єднані Арабські Емірати, 
Південно-Африканська Республіка, Республіка Замбія, Республіка 
Зімбабве, Королівство Лесото, Соціалістична Республіка В’єтнам, 
Народна Демократична Республіка Лаос, Королівство Камбоджа, 
Республіка Союзу М’янма, Республіка Туніс, КорейськаНародно-
Демокраимчна  Республіка, Республіка Корея, Монголія, Королівство 
Морокко.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51835  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іващенко Валентина Михайлівна  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "50-летию полета первого космонавта-
украинца Павла Романовича Поповича посвящается. Космос... 
далекий и близкий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51836  
 

Дата реєстрації авторського права  21.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мошкович Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Игрушки из кожи "Слон" и 
"Носорог"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли іграшки виготовлені з натуральної шкіри з 
гіпоалергенним наповнювачем та з використанням кристалів 
SWAROVSKI. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51837  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошенко Максим Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Відеокурс тренувань "Фитнес-программа "Рывок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для широкого кола глядачів, що дбають про 
свій організм та прагнуть підтримувати його в тонусі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51838  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чучко Олександр Юрійович, Ковалишин Віталій Йосипович  
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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 "Terrasoft Webitel Call Center"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною областю застосування системи є створення Контактцентрів 
для обслуговування вхідних та вихідних кампаній.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51839  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барвенко Володимир 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 "Мыслитель"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок зображує мислителя, який сидить в позі Лотоса у глибокій 
медитації, що символізує зважений підхід у будь-якій сфері діяльності. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51840  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черниш Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Зображення-малюнок "ALPIN SS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення-малюнок призначено  для індивідуалізації автора в 
процесі його діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51841  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шияненко Аліна Геннадіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я такая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня створена в легкому розважальному форматі та призначена для 
широкого кола слухачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51842  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубенко Андрій Володимирович, Гуцалюк Ігор Васильович, Миронов-
Кописов Сергій Владиславович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕнТехЕко" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
"Місто" ("АСУ "Місто")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена для об'єднання підприємств, задіяних в 
експлуатації і обслуговуванні житлового фонду міста в єдину 
інформацйно-управлінську структуру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51843  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубенко Андрій Володимирович, Гуцалюк Ігор Васильович, Миронов-
Кописов Сергій Владиславович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕнТехЕко" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
"Керуюча компанія Житлово-комунального Господарства" ("АСУ 
"Керуюча компанія ЖКГ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена для підприємств, що керуються процесами 
обслуговування і утримання житлового фонду.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51844  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Володимир Євгенович  
 

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)  Сценарій з ілюстраціями для анімаційного фільму "Анти-Холмс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51845  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Володимир Євгенович  
 

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)  Ілюстрації до анімаційного фільму на однойменний вірш 
письменника Симоненка Василя Андрійовича "Цар Плаксій та 
Лоскотон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51846  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирич Едуард Ілліч  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімації до альбому "Художник Едуард Кирич. Персонажі до 
анімаційних фільмів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51847  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янченко Станіслав 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 "Методика нечіткого моделювання ризику 
банкрутства підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика призначена для аналізу ризику банкрутства підприємства з 
можливістю визначити причини погіршеного стану підприємства. За 
заданими найбільш пріоритетними показниками підприємства 
отримуємо єдиний показник ризику банкрутства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51848  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудницький Роман 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 "Комп’ютерна гра "SHADY BUSINESS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51849  
Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заремба Валентин Вадимович, Мунін Георгій Благоєвич  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник казок "Чеські народні казки" Переклад з чеської на 
українську мову"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Тексти відомих чеських народних казок для дітей. В них 
розкривається народна мудрість чеського народу, що передається з 
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покоління в покоління, все, що є вартим уваги нащадків, життєвий 
досвід, мрії народу, його почуття, а також відображаються важливі 
історичні події.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51850  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободянюк Богдан 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 "Гімн Газпрома"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51851  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дунаєв Євген Сергійович, Кабанець Сергій Володимирович 
(Kabasaki)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Люби меня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51852  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Охорона праці в галузі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51853  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таравська Яна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Історія української культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51854  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Писаренко Валерій Георгійович, Касім Аніса Мохаммадівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Критерий оптимизации новых разработок 
управления эффективностью и безопасностью воздушного движения, 
включая усовершенствование навигационно-управляющего 
комплекса аэропорта"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис нової інформаційної технології цільового удосконалення 
технічних засобів управління ефективністю та безпекою повітряного 
руху, включаючи удосконалення навігаційно-керувального комплексу 
аеропорту з метою підвищення пропускної здатності наземної 
інфраструктури аеропорту з одночасним підвищенням безпеки 
повітряного руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51855  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Писаренко Валерій Георгійович, Горін Фелікс Миколайович, 
Писаренко Юлія Валеріївна  

 

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  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Концепция оперативного мониторинга шахтной 
атмосферы с использованием мобильных роботов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51856  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудзь Віктор Васильович, Михайлов Володимир Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Історія України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51857  
 

Дата реєстрації авторського права  22.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Репа Олександр Павлович, Жевжик Сергій Євгенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантіс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Менеджер сервісів системи 
відображень типових моделей (обробки уніфікованих повідомлень, 
керування чистками та розрахунками технологічних показників)" 
("SMRM M-WMC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51858  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лехович Анатолій Васильович  
 
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 "Світ розуму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний літературний письмовий твір створений з метою використання 
користувачами сайту, що слугує для обміну ідеями, для розміщення 
нових відкриттів, винаходів в різних галузях, тощо особами з різних 
куточків світу.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51859  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тернова Альбіна Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Путеводитель по Киеву"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Путівник описує та розповідає про історичні та архітектурні пам'ятки 
Києва, сучасне місто, пропонує практичну інформацію, конрисну для 
кожного туриста.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51860  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данілов Сергій Валерійович, Ільїн Сергій Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича 
фірма "Українські національні  інформаційні системи" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна автоматизована система 
обліку мобільних терміналів" ("ІАСОМТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів, пов'язаних із 
веденням реєстру радіолектронних засобів, дозволених до ввезення на 
територію України, для припинення нелегального імпорту мобільних 
телефонів на територію України; для боротьби з крадіжками 
мобільних телефонів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51861  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Юрій 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 "LLG"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51862  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Олексій 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 "Lost"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51863  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Олексій 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 "I'm not alone"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51864  
Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самольотов Андрій Григорович  
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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  "Логотип Helper"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою унікальне стилізоване кольорове зображення букви 
латинської абетки  "Н", яка виконана у різноманітних відтінках 
блакитного кольору.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51865  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євгеній Алекса (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 "Пісня про Україну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51866  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Зінаїда Юріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка романів "Фантастические произведения Зинаиды Журавлёвой 
2003-2013 годов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка включає: 
"Приключения жучков", "Повелители", "Приключения 
Аликсандры", "Компьютерная страна", "Загадочный мир" 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51867  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демченко Юрій Васильович  
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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 "Адвокат"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51868  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Доброхвалова Ольга 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)  Твір наукового характеру "Маркетинговий план" ("МП")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір включає збірник правил з побудови мережі розповсюджувачів 
продукції, правил розрахунку винагороди за роботу з розповсюдження 
продукції та залученню нових розповсюджувачів і споживачів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51869  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Чому ? ..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51870  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олег Чаклун (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок "Банка варенья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51871  
 

Дата реєстрації авторського права  23.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янцен Володимир Володимирович, Валявко Ірина Вікторівна, Чуднов 
Олександр 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)  Наукове видання "Дмитро Іванович Чижевський і його сучасники. 
Листи. Спогади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51872  
Дата реєстрації авторського права  24.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинников Олег Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтлайн-ІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ліцензійна картка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51873  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчинников Олег Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтлайн-ІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ліцензування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51874  
 

Дата реєстрації авторського права  24.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм для диспетчерських служб 
"ТаксіАдмін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка програм призначена длядля максимальної автоматизації всіх 
процесів прийому , обробки і виконання замовлення диспетчерською 
службою таксі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51875  
Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Юрій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Причины и механизмы болезней и 
старения" ("Причини та механізми хвороб та старіння")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Застосовуючи елементи фізіології людини, біології, теорії 
автоматичного регулювання, опору матеріалів, технічної кібернетики 
вперше показано, що причиною старіння є руйнування етапної 
матриці у пам'яті головного мозку, що викликає знищення, заміщення 
сполучною тканиною та силеротичними речовинами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51876  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ланова Яна Ігорівна (Ева Бушмина)  
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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 "Религия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51877  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бугров Андрій Валентинович  
 

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, похідний твір, ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Гитара шаг за шагом к свободному 
музицированию"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник, призначений для розвитку вміння гри на гітарі по слуху. 
Містить методичні статті, музичні твори оригінальні, у тому числі 
пісні з оригінальними віршами, обробки народних пісень, 
перекладення для гітари.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51878  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавура Віктор Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, твір, створений 
для сценічного показу  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Дерзость одиночек"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Носить гостро соціальний, психологічний і підчас пригодницький 
характер.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51879  
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Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

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 "Взаємодія організму людини з навколишнім 
мікросвітом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відновлення процесів природної імуностимуляції та ензимотерапії 
вирішує комплексну проблему відновлення еволюційно створеного 
внутрішнього середовища організму людини (його гомеостаз) і 
підвищує його біологічний захист від виникнення персистентно 
носійства вірусів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51880  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 
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 "Причини виникнення онкологічних і серцево-
судинних захворювань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Людина з'явилася на Землі в той період, коли мікроорганізми вже 
існували, і щоб вижити він повинен був пристосовуватися і з деякими 
з них вступати в сімбіонтні відносини, тобто створити екологічну 
систему. По всій імовірності, це був довгий еволюційний шлях, який 
здійснювався методом природного відбору: виживали ті, кому 
пощастило.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51881  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 
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 "Ендоекологія людини і наслідки її порушення"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Системи, створені в процесі еволюції і природного відбору, зміні не 
підлягають. Це стосується і екосистеми "макроорганізм - сімбіонтних 
бактерій".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51882  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 
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 "СНІД - явище закономірне, передбачене еволюцією"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сучасний біологічний стан організму людини можна кваліфікувати як 
період від створеного еволюційним шляхом носійства ендосімбіонтних 
бактерій до нового небезпечного для людини стану - вірусоносійства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51883  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

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 "Таїнства інформаційних технологій оздоровлення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здоров'я людини - це, перш за все, гармонія і стабільність його 
біологічних ритмів. Альтернативна медицина, зокрема 
енергоінформаційна, взяла на озброєння давню китайську філософію, 
яка стверджує, що людський організм являє собою єдине ціле, де всі 
органи і системи тісно взаємодіють між собою. Тому лікувати слід не 
окремий орган, а весь організм людини в цілому.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51884  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

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 "Вода і організм у представленнях квантової фізики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Експериментально доведено, що про двомодові структури природної 
річної води справді мають місце, тобто структурна складова води може 
розглядатися як макроскопічна квантова система з властивостями 
сепарабельно-несепарабельної системи.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51885  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 
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 "Довкілля і природа води"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Погляди, щодо внутрішнього стану води, слід розглядати з точки зору 
їх співвідношень живе-неживе, як збалансованість енергетичної 
рівноваги, структурних особливостей і розчинних домішок. Такий 
стан води відповідає закону рівноваги в природі, згідно з яким всі 
процеси знаходяться в енергетичній рівновазі позитивних і негативних 
станів. Коли ж вода потрапляє в живий організм, то в силу його 
диссеметрії, це співвідношення зміщують в сторону живого.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51886  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 
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 "Інфекційні захворювання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Природним результатом більшості інфекцій, що не відносяться до 
особливо небезпечних, повинно бути не екстрене і неодмінне 
видалення збудника з макроорганізму, а формування останнім таких 
захисних механізмів, які зможуть обмежити надмірне розмноження 
інфекційних агентів та одночасно забезпечили б умови для 
нешкідливого і тривалого персистування окремих особин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51887  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

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 "Бактеріальні та вірусні захворювання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бактеріальні форми, що мають клітинну стінку, яка містить 
полісахарид і представлену пептідоглюканом і тейхоєвими кислотами, 
які зумовлюють реакцію гіперчутливості уповільненого типу в 
організмі людини (клітинний імунітет), і що повідомляють йому 
імуностимулюючі реакції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51888  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

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 "Перспектива застосування єнзімотерапевтичних 
препаратів мікробного походження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Останнім часом у медицині намітилася перспектива вишукування та 
застосування ензімотерапевтичних препаратів мікробного 
походження. Володіючи вузькою специфічністю, вони знаходять 
застосування там, де інші препарати не ефективні. Зокрема, ензим 
стрептокінази є одним з таких препаратів. Застосування його дає гарні 
результати при тромбоемболіях та гострих тромбозах артерій кінцівок, 
мозку, нирок, черевної аорти, тромбоемболії легеневої артерії, інфаркті 
міокарда та інших патологічних станах. викликаних спонтанним 
внутрішньосудинним тромбоутворенням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51889  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольська Анастасія Володимирівна  
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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 казок "Милая Жужжа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51890  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добровольська Анастасія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  П’єса "Світ Ось-Ось"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51891  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепеленко Вадим Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальна повість "Откровение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51892  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цейтльонок Данило Євгенійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Мобільні Технології 
Україна" 

 

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 "Автоматизированный комплекс "Новая 
Диспетчерская"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51893  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутюгін Олександр Васильович, Зубкова Юлія Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Донецький національний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Применение буроугольных гуматов аммония в 
растениеводстве"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51894  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцкало Іван В’ячеславович (Иван Славин)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Сборник стихов Ивана Коцкало"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51895  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мирошников Олексій 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)  Зображення емблеми "ZП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір являє собою поєднання двох літер: англійська літера Z та 
українська літера П. Ця емблема створена для візуальної ідентифікації 
курортного села Залізний Порт, який знаходиться у 
Голопристанському районі Херсонської області.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51896  
 

Дата реєстрації авторського права  25.10.2013  
 
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 "С тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51897  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ескізів "Костюми для ведучих шоу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

23 кольорові малюнки (ескізи), на яких виконані чоловічі та жіночі 
сценічні костюми. Зображення різні за тематичною спрямованістю, 
кольоровою гамою. У збірці є як класичні форми та фасони, так і 
фантазійні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51898  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Косоротова Євгенія 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 "Математична логіка (3 клас)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновані цікаві логічні ігри, оригінальні завдання, спрямовані 
на формування уявлень про важливі математичні поняття, ідеї, і 
розвиток творчих здібностей учнів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51899  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Косоротова Євгенія 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 "Математична логіка (2 клас)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані цікаві логічні ігри, оригінальні завдання, спрямовані 
на формування уявлень про важливі математичні поняття, ідеї, і 
розвиток творчих здібностей учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51900  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Косоротова Євгенія 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 "Математична логіка (4 клас)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані цікаві логічні ігри, оригінальні завдання, спрямовані 
на формування уявлень про важливі математичні поняття, ідеї, і 
розвиток творчих здібностей учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51901  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Косоротова Євгенія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальне видання "Програма для 2-4 класів загальноосвітніх шкіл. 
Математична логіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма передбачає ознайомлення учнів 2-4 класів зі змістом 
основних логічних понять, законів логіки, логічних дій та операцій, а 
також із логічними прийомами отримання знань не лише з 
математики, але й з інших шкільних дисциплін. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51902  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай Ем трейнінгс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічний твір з текстом "Ледокол"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51903  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплій Роман Володимирович, Шедов Михайло Михайлович, 
Пржеорський Олег Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство 
"Більшовик" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Комплект конструкторской документации на 
форматор-вулканизатор шин типа ФВ1-600-1800-305/635 (75") и его 
модификации, а также запасные части к ним, производства 
Публичного акционерного общества "Научно-производственное 
предприятие "БОЛЬШЕВИК" г. Киев, Украина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51904  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплій Роман Володимирович, Шедов Михайло Михайлович, 
Пржеорський Олег Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство 
"Більшовик" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Комплект конструкторской документации на 
форматор-вулканизатор шин типа ФВ1-740-2200-600/900 (88") и его 
модификации, а также запасные части к ним, производства 
Публичного акционерного общества "Научно-производственное 
предприятие "БОЛЬШЕВИК" г. Киев, Украина"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51905  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данієлян Єрванд Жоресович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічний твір "ГРАДОБУД"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір створено для використання автором твору на власний розсуд, у 
будь-якій діяльності, у будь -якому кольорі та рамці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51906  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nomad (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 "Подружись с головой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51907  
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Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nomad (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 "Без названия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51908  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Nomad (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 "Наш Мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51909  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленський Руслан Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ ІНЕТ ГРУП" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка  творів "Збірка творів образотворчого мистецтва персонажів 
комп’ютерної гри"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51910  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іван Корохонька (псевдонім)  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

306 

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 "Что ж вы годы мои..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51911  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Сергій Олександрович, Федотенкова Юлія 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)  Графічне зображення "Ресторан м. ОливьЕ бистро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51912  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Сергій Олександрович, Федотенкова Юлія 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)  Графічне зображення "Кофе Тайм 2005"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51913  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ева Бушмина (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 "Марихуана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51914  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анкаєва Ольга Геннадіївна  
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П’єса "Месть обманутых жен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51915  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Матейчик Василь Петрович, Комов 
Петро Борисович, Комов Олександр Борисович, Грицук Ігор 
Валерійович, Македонська Любов Олександрівна, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Коломієць Сергій Валерійович, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген Олександрович, Матейчик Ірина Василівна, Предко 
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 "Service Fuel Eco "NTU-HADI-12" при 
звичайній роботі і при реєстрації в ньому нового транспортного 
засобу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51916  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Матейчик Василь Петрович, Комов 
Петро Борисович, Комов Олександр Борисович, Грицук Ігор 
Валерійович, Македонська Любов Олександрівна, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Коломієць Сергій Валерійович, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген Олександрович, Матейчик Ірина Василівна, Предко 
Олександр Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Укрупнений алгоритм програмного продукту і 
математична модель програмного продукту "Service Fuel Eco "NTU-
HADI-12" при реєстрації в ньому нового транспортного засобу та при 
звичайній роботі"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51917  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
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  

 
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 X4WEB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Цей програмний комплекс надає різноманітні можливості моніторингу 
та управління банками. Завдяки реалізації збору даних про роботу 
банкомата на рівні  WOSA/XFS комплекс дозволяє здійснювати 
моніторинг і управління банкоматами різних виробників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51918  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Матейчик Василь Петрович, Комов 
Петро Борисович, Комов Олександр Борисович, Грицук Ігор 
Валерійович, Македонська Любов Олександрівна, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Коломієць Сергій Валерійович, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген Олександрович, Матейчик Ірина Василівна, Предко 
Олександр Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Результати визначення показників технологічного 
розрахунку комерційної експлуатації інженерно-технічної служби під 
час ТО і Р та екологічних показників роботи ТЗ, з використанням 
програмного продукту "Service Fuel Eco "NTU-HADI-12"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51919  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Володимир Петрович, Матейчик Василь Петрович, Ніконов 
Олег Якович, Комов Петро Борисович, Грицук Ігор Валерійович, 
Волков Юрій Володимирович, Комов Євген Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Интеграция технической эксплуатации автомобилей в 
структуры и процессы интеллектуальных транспортных систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В монографії наведені результати виконаного аналізу сучасного стану 
технічної експлуатації автомобілів і запропоновані методологічні 
основи її розвитку із застосуванням інформаційних технологій у 
структурах й процесах інформаційних транспортних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51920  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
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 "Алтарь Кали-юги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В поетичній збірці автор намагається підкреслити те, що зміна 
морально-етичних цінностей в суспільстві, поклоніння тимчасовим 
ідолам призводить до руйнування не тільки суспільства, а і 
навколишнього світу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51921  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Raduka (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 "Кличко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51922  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Кибертерроризм 
и защита персональных данных"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі здійснено дослідження, систематизування, узагальнення та 
розкриття тематики сучасного світового стану проблеми 
кібернетичного тероризму та захисту інформації на світовому, 
загальнодержавному рівнях та у бізнес-середовищах. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51923  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галайчук Богдан 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)  Рукопис "Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з 
державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми 
державного управління "Розвиток державного регулювання системи 
охорони здоров'я в умовах модернізації економіки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51924  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шполянський Михайло Юхимович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Священник Михаил Шполянський 
"Христианское воспитание детей в современном мире"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Як виховати дітей правдивими? Як відповідати на "незручні" 
запитання? Як розповідати про зародження нового життя? Як 
пояснити дітям таєнство Святого Причастя? Як прищепити дитині 
християнське світовідчуття, як посіяти в її серці зерно віри, щоб 
отримати добрі плоди. 
Відповіді на ці та інші питання шукайте у книжці священика й 
багатодітного батька Михайла Шполянського.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51925  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махін Сергій Анатолійович, Пашкова Дар'я Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для визначення моторної синхронізації 
"Програма "Фі-комплекс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє візуально представляти і реєструвати динаміку 
кругових рухів комп'ютерного маніпулятора відповідно до зразка. 
Сеанс роботи з програмою включає три послідовні етапи по 20 секунд 
кожний. На першому і третьому етапі користувач здійснює кругові 
рухи комп'ютерним маніпулятором в довільному темпі. На другому 
етапі реєструється у відсотках величина синхронізації рухів 
користувача з візуально спостережуваним зразком руху.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51926  
 

Дата реєстрації авторського права  28.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Делестьянов Віталій Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Ты есть..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51927  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щаблевський Артур Анатолійович, Сусь Андрій Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЗАВІ-1" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Vi-Site"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма є системою адміністрування сайту яка допомагає створювати 
та змінювати сайти користувача розміщення в мережі Інтернет. Дані 
представлені у вигляді файлової структури, тобто система виглядає як 
файли і папки, а не записи в базах. Таке структурування інтуїтивно 
зрозуміле і сприяє оптимізації роботи з сайтом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51928  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоус Олександр Васильович (Нєваляшка)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Моя энциклопедия: от А до Я (Дополнение)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51929  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
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  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Текст деленный на слоги"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51930  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

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  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Азбука"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51931  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітенко Володимир 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 мульфільму "Крадущий память"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій створено для зйомки повнометражного анімаційного фільму 
для дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51932  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барна Владислав Йосипович  
 

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 "Осенний Париж"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51933  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

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  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографія "Християнський дух любові тримає Землю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотографія виражає базове відношення на цивілізаційном просторі 
Нової ери, виявлене георграфічними відкриттями автора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51934  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасенко Віктор Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Семантичне оповідання "Нормальні люди, або незнайки - не знай 
утворюки, чи-то творяки" ("Нормальні люди")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51935  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Івасенко Віктор Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Словотвірний словник української мови 
(семантичний)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51936  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прасолов Максим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного бойовика-хорора за мотивами поезії Т.Г. 
Шевченка "Кобзар-200"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51937  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антропов Олександр Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис кінофільму "Где то в пограничной полосе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51938  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Мацевко Роксоляна Андріївна 
(Бекерська Роксоляна Андріївна)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Світова література. Робочий зошит. 5 
клас"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51939  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Мацевко Роксоляна Андріївна 
(Бекерська Роксоляна Андріївна)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Світова література. Зошит для 
контрольного оцінювання. 5 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51940  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Зуєнко Марина Олексіївна, Кобзар 
Олена Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу "Золота книжка" 
(художні твори  мовами оригіналів)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51941  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, 
Орлова Ольга Василівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книжка для вчителя "Уроки зі світової літератури в 5 класі" (Серія 
"Бібліотека словесника")"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Посібник укладено відповідно до Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти (2011) та нової програми зі світової 
літератури (2012).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51942  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Ірина Всеволодівна  
 

Повне ім’я або 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 "Концепція і методика розрахунку інтегрального 
індексу інноваційної конкурентоспроможності країни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено концептуальний підхід до визначення 
конкурентноспроможності країни.Оцінку інноваційної 
конкурентноспроможності країни пропонується здійснювати у 
відповідності з принципами інноваційного сталого розвитку, через 
порівняння економічної, соціальної, екологічної результативних 
складових розвитку та рівня інноваційного потенціалу. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51943  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Зуєнко Марина Олексіївна, Люлька 
Вікторія Миколаївна, Ларіонова Світлана Геннадіївна, Зубенко Олена 
Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Світова література. Хрестоматія. 10 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51944  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Зуєнко Марина Олексіївна, Люлька 
Вікторія Миколаївна, Ларіонова Світлана Геннадіївна, Зубенко Олена 
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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Світова література. Хрестоматія. 11 клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51945  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Орлова Ольга Василівна, Конєва 
Тетяна Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Хрестоматія зі світової літератури для 5 класу 
"Срібна книжка" (художні твори в українських перекладах)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51946  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко В’ячеслав 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 "NetBSD"bootxx"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з двох частин: 1- яка містить програмний код 
запуску операційної системи, електронного, магнітичного чи 
оптичного носіїв інформації, та частина 2- яка призначена для 
здійснення програмного запиту даних до обладнання з носієм 
інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51947  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петриков Олександр 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 "Здраствуй, Артек!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51948  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко В’ячеслав Михайлович, Шлезінгер Михайло Іванович, 
Водолазський Євген Валерійович  

 
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 "Знаходження ε-схожості контурів "FreDist"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для визначення, чи є посилена відстань 
Гаусдорфа між двома багатокутниками меншою за задане число, 
візуалізації отриманих результатів через встановлення відповідностей 
між точками двох багатокутників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51949  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Криптографічна бібліотека "QuickLib+"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Програма призначена для захисту конфіденційної інформації, що не є 
власністю держави, від несанкціонованого ознайомлення та 
порушення цілісності за допомогою використання криптографічних 
механізмів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51950  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Модуль запуску сторонніх програм"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма є програмним компонентом, призначеним для запуску 
сторонніх програм, які використовуються в якості додатків до 
основної програми, а також для підтримки стабільного каналу 
двохстороннього обміну даних між основною програмою та запущеною 
стороньою програмою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51951  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линник Олеся Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Надійний засіб ЕЦП"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для застосування на засобах електронно-
обчислювальної техніки користувача центра сертифікації ключів і 
забезпечує вирішення наступних задач: управління ключами 
користувача, управління сертифікатами ЦСК, захист файлів 
користувача, робота з позначками часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51952  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тюнькіна Марина Петрівна  
 

Повне ім’я 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 "Нова сторінка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51953  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
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  Ілюстрація, твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Каталог з ілюстраціями "КАТАЛОГ РЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ №3"   
 
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  51954  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
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  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Таблица умножения - это легко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51955  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Источник сил"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51956  
 

Дата реєстрації авторського права  29.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Світлана Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Успевай любить!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51957  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коняєв Геннадій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, твір образотворчого 
мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Web сайт - Соціальна мережа "Трезвенники"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Концепція створення даної збірки творів, що мають форму та 
можливості соціальної, являє собою боротьбу з таким соціальним злом 
як алкоголізм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51958  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файчук Ольга Валеріївна, Худолій Любов Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод "Еффект фінансового левериджу для банку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичний підхід щодо оцінки банком еффективності кредитування 
інноваційних проектів шляхом введення допоміжного показника -
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ефекту фінансового левериджу для банку. Він показує нарощення 
рентабельності кредиту за рахунок його використання в 
інвестиційному процесі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51959  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файчук Ольга Валеріївна  
 
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 "Моделі участі банків у кредитуванні інноваційних 
проектів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто: Модель венчурного кредитування банками інноваційних 
проектів,  Модель проектного кредитування інноваційних проектів,  
Модель класичного кредитування інноваційних проектів. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51960  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Файчук Ольга Валеріївна, Худолій Любов Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика "Об'єктивна процентна ставка за кредит 
на реалізацію інноваційних проектів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика грунтується на послідовному взамозв'язку показників 
рентабельності - інноваційність, ризик, процентна ставка.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51961  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Лебідь Ірина Віталіївна, Фокас 
Ольга Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації процесу організації 
надання адміністративних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51962  
 

Дата реєстрації авторського права  30.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машляковський Павло Вікторович, Стокоз Володимир Маркович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Технології 
комунікацій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації процесів реєстрації та 
обробки документів для надання адміністративних послуг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51963  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джон Б. Ченинг (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Епопея. Элементали силы. Наследие 
древних богов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Дія книги розвертається в світі Анзаїр, де колись звергнуті боги, 
перебуваючи у вигляді безтілесних духів, волею володаря темряви, 
були заковані в чотири амулети стихій. Після його загибелі, амулети 
були розділені на вісім частин між героями, що його звергли. Тисяча 
років минула і небезпека у вигляді повсталого володаря мертвих 
нависла над світом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51964  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рія (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 "Дай руку мне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51965  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Анатолійович (К2)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Корпорація 2 модуль "Інспекція". Версія 
2.0.0.652" ("К2 Інспекція")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для реєстрації машин, контролю технічних оглядів, видачі 
посвідчень тракториста-машиніста та інше.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51966  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Анатолійович (К2)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Прошивка пристрою К2-001. Версія 
2.0.0.652" ("Прошивка К2-001")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

К2-001 -це багатофункціональний пристрій для ідентифікації 
користувача в системі Корпорація 2 з інтегрованими механізмами 
захисту від взлому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51967  
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Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Анатолійович (К2)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Корпорація 2 ядро системи. Версія 2.0.0.652" 
("Корпорація 2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це велика розподілена система, яка складається із багатьох частин. 
Кожна частина програми може розширюватися за допомогою 
додаткових модулів або виключення/включення будь-яких модулів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51968  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Анатолійович (К2)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Екзамен. Версія 2.0.0.373" ("Програма 
Екзамен")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для навчання учнів та приймання екзаменів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51969  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Анатолійович (К2)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Корпорація 2 модуль "Суб’єкти ТО 
Офлайн". Версія 2.0.0.652" ("К2 Суб’єкти ТО Офлайн")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для введення протоколів ТО в автономну базу даних та 
передачі з баз даних інформації в центральну базу даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51970  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Анатолійович (К2)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Корпорація 2 модуль "Торгові організації". 
Версія 2.0.0.652" ("К2 Торгові організації")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для ведення центральної бази даних по довідкам-
розрахункам, транзитним номерам, актам приймання-передавання та 
біржовим угодам. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51971  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Анатолійович (К2)  
 
Повне ім’я або повне 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 "AutoFill "Версія 2.0.0.5" 
("AutoFill")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для автоматизованого розміщення інформації в інтернеті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51972  
Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Анатолійович (К2)  
 
Повне ім’я або повне 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 "Корпорація 2 CMS web. Версія 
2.0.0.652" ("Корпорація 2 CMS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення для створення динамічних сайтів та інтернет-
магазинів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51973  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Сергій Анатолійович (К2)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Корпорація 2 модуль "Суб’єкти ТО". Версія 
2.0.0.652" ("К2 Суб’єкти ТО")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для введення протоколів та актів ТО суб’єктами ТО в 
режимі онлайн (реального часу).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51974  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсянніков Вячеслав Георгійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Жизнь, как небо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увійшло 9 пісень: "Красные туфли", "Обними", "Мой 
статус", "Одинокое счастье", "Остро", "Привет", "Танец до зори", 
"Два героя", "Очі неземн"і.  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51975  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макарчук Ярослав Валерійович, Стрембіцький Артем Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Архітектурний проект пам’ятного знаку "Хрещення Київської Русі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пам’ятник виконаний у формі півкола, яке утворюють представники 
різних народів, а також верств суспільства Київської Русі. Пам’ятник 
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має освітлення у формі хреста, що вмикається коли люди тримаючись 
заруки утворюють ланцюг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51976  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палажевич Сергій Миколайович  
 

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 "Не осуждайте и не будете судимы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51977  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Вікторія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис проекту з ілюстраціями "Інтелектуально-розважальний 
молодіжний проект "Залік на шару"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Даний проект - унікальний, інтелектуально розважальний рекламно-
інформаційний та молодіжний проект, не маючий аналогів в Україні, 
який спрямований на підняття культурно-освітнього розвитку 
Вищого учбового Закладу серед студентської молоді.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51978  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Ігор Дмитрович  
 

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)  Брошура "Методика активізації сільських громад України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика розроблена для сільських та селищних рад. Методика 
провірена у Вінницькій області і дала позитивний результат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51979  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рєпнова Тетяна Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга-альбом "Інтелектуальна творчість в мета-малюнках Art mind 
Тетяни Репновой"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51980  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рзаєва Таміла Хафісівна, Бейм Людмила Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Робоча документація для готелів "Стандарты SPA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір створено для готельєрів та об'єктів на етапі запуску та 
проектування проекту "Стандарты SPA". Даний твір є робочою 
документацією, яка створена на основі успішного досвіду роботи 
готельного СПА та курортного СПА, а також буде незамінною для 
власників і керуючих готелями, курортів, заміських СПА, Day-SPA як 
інструмент створення, управління та менеджменту в СПА.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51981  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ващенко Марина Олексіївна, Гафтко Степан Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

331 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Волошки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51982  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "PropertyValuation (Оцінка нерухомого 
майна)" ("Комп’ютерна програма "PV")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для визначення вартості нерухомого майна для 
цілей оподаткування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51983  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біляков Віктор Миколайович, Єрмаков Сергій Юрійович, Ніконенко 
Володимир Іванович  

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Создание производства по переработке 
отходов промышленных предприятий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51984  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецова Марина Юріївна, Гордієнко Андрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика диагностики псориаза путем изучения 
клинико-морфологических и иммунологических показателей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана методика дозволяє підбирати адекватні терапевтичні заходи з 
урахуванням ступеня вираженості захворювання, що сприяють 
нормалізації показників іммунорегуляторної ланки імунітету. Може 
бути також застосована для моніторингу стану хворого на псоріаз 
шляхом оцінки зміни показників гуморальної та клітинної ланок 
імунітету при проведенні терапевтичних процедур на всіх етапах 
санаторно-курортного лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51985  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Павло Едуардович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
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 восстановления целостного психо-физического 
состояния человека с помощью таблицы "Живые Руны"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Даний метод спрямований на цілісний розвиток людини, як єдиної 
природної, соціалістичної, психічної та творчої системи. Метод можна 
застосувати як до окремої людини, так і до групи людей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51986  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жевега Тетяна Михайлівна, Безпалий Кирило Валерійович, Кец 
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 "NetworkAccess"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє виконувати збір інформації про використання 
доступу до мережі Інтернет, обробку та перенесення звітів по 
використанню доступу до глобальної мережі в базу даних MS SQL 
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Server для подальшої роботи з цією інформацією. Також програма 
дозволяє проводити графічне відображення навантаження мережі, 
прогнозування на майбутні періоди у відповідності до методу 
прогнозування на основі тренду, а також виявлення загроз безпечному 
використанню пропускної здатності мережі локальними 
користувачами та для підприємства в цілому.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51987  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Вячеслав 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-популярна стаття "Про розв'язання кубічного рівняння. 
Частина третя"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті пропонується метод розв'язання кубічних рівнянь з від'ємним 
дискримінантом, якими є всі рівняння з трьома дійсними коренями 
без використання комплексних чисел.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51988  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Микола Васильович, Долгов Роман Валентинович  
 
Повне ім’я або повне 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 підтримки 
прийняття рішення щодо розміщення на місцевості елементів системи 
технічного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку та дослідження можливих 
варіантів розміщення елементів системи технічного забезпечення на 
місцевості за мінімальною сумарною величиною відстані від об’єктів 
бойового порядку, що забезпечується з урахуванням пріорітету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51989  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Олег-Ігор Федорович  
 
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 поезії та філософської афористики "Пробний камінь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга віршів та філософської афористики про Україну, цивілізацію, 
буття взагалі та космічну локальність в контекті Формули Вічності. 
Нині, в так званій "точці біфуркації", "бути чи не бути" на думку 
автора, в значній мірі залежить від нашої волі - індивідуально-
колективної. Фатуму слід протиставити орієнтовану на світло та 
життя, волю до самореалізації. Без надії сподіватись - а що ще 
залишається?   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51990  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
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"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51991  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапар Світлана Іванівна, Лисих Юрій Васильович, Новожилова 
Ольга Вікторівна, Ромова Ветта Юхимівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Відкрите Акціонерне Товариство "Харківський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Заміна пристроїв РЗА блоку генератор-
трансформатор на енергоблоці №1, ДБН Д.1.1-1-2000 для ВП ЮАЕС"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Креслення, що стосуються вимірювальних трансформаторів блоку 
генератор-трансформатор, елементи електроживлення шаф за 
призначенням відносяться до елементів системи нормальної 
експлуатації. Класифікаційне позначення відповідно до НП 306.2.141-
2008 "Загальні положення безпеки атомних станцій" - 4н.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51992  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

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 "Текстовий процесор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник орієнтований на навчання учнів та студентів з особливими 
потребами за спеціальністю "Оператор комп'ютерного набору". У 
посібнику передбачено можливість збільшувати чи зменшувати розмір 
тексту, змінювати кольорову гамму фону та шрифту, що дозволяє учням 
та студентам з вадами зору якісно засвоювати навчальний матеріал.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51993  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтяр Дмитро Юрійович, Довгаль Олександр Миколайович, Сербін 
Дмитро Олександрович, Антоненко Олександр Георгійович, Сафонов 
Андрій Олексійович, Грищенко Олексій Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Интерсофт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "XPages Dynamic"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "XPages Dynamic" - платформа для швидкої 
розробки веб додатків. Призначення: побудова нових 
високонавантажених веб додатків для бізнес користувачів; створення 
веб-інтерфейсів для існуючих додатків; адаптація додатків Lotus 
Notes/Domino для мобільних пристроїв; консолідація різнорідних 
даних в єдиний веб інтерфейс.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51994  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беркут Ігор Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Замовлення: Обробка замовлень" 
("Комп’ютерна програма "ОЗ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обліку та обробки замовлень на 
підприємстві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51995  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Вікторія Василівна (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 поезії і прози "Біла квітка життя" ("Біла квітка")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51996  
 

Дата реєстрації авторського права  31.10.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексий Прыймак-Павлоградский (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)  Епічний роман "Возникновение синдрома газпрома в отдельно взятой 
стране (История болезни)" ("Синдром газпром")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51997  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єременко Олена Володимирівна  
 
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)  Видання "Борис Грінченко "Драматичні твори"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Видання містить три драматичні твори: "Серед бурі", "Степовий 
гість", "Ясні зорі", що присвячені подіям історичного минулого. 
Книга розрахована на широке коло читачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51998  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабін Сергій Сергійович, Гладких Павло Олександрович, Шльомич 
Степан Федорович, Доровський Єгор 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 "Смарт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Програма являє собою комплексну систему автоматизації малих і 
середніх підприємств і включає в себе компоненти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  51999  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бородай Олег Миколайович  
 

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 першої серії серіалу "Санаторий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роздратований поведінкою сина олігарх призначає свого сина 
директором санаторію, щоб він почав сам заробляти гроші.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52000  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакал Лариса Петрівна, Вакал Євген Сергійович  
 

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 "Розв'язання інтегральних рівнянь 
Фредгольма з використанням найкращої чебишовської апроксимації 
ядер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для знаходження розв'язків Фредгольма з 
виродженими і невиродженими ядрами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52001  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленчук-Порханова Анжеліна Олексіївна, Вакал Лариса Петрівна, 
Бобко Сергій Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Найкраща чебишовська апроксимація 
нелінійними виразами з малим числом параметрів для 
суперкомп'ютера з кластерною архітектурою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для знаходження найкращої чебишовської 
апроксимації функцій показниковими, степеневими і добово-
раціональними виразами з числом параметрів не більше чотирьох і 
реалізована як бібліотека у складі прикладного програмного 
забезпечення суперкомп'ютерна з кластерною архітектурою.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52002  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огнев'юк Віктор Олександрович, Сисоєва Світлана 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)  Хрестоматія для студентів вищих навчальних закладів "Освітологія"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Праці, зібрані у цьому виданні, розкривають складність та 
міждисциплінарність проблем розвитку сучасної освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52003  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінка іміджу 
автотранспортного підприємства" ("Оцінка іміджу АТП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено основні положення щодо оцінки іміджу АТП.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52004  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюта Світлана Петрівна, Хамула Орест Григорович, Яців Маркіян 
Романович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська академія друкарства Міністерства освіти і науки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційне комп'ютерне синтезування 
графем шрифтів для електронних видань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для проведення імітаційного 
комп'ютерного синтезування графем шрифтів для електронних 
видань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52005  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечепоренко Наталія Іванівна, Даниленко Георгій Миколайович, 
Пересипкіна Тетяна Валентинівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оцінка фізичного розвитку учнів 
загальноосвітнього навчального закладу "SCALA"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для комплексної оцінки фізичного розвитку 
учнів на підставі антропометричних та фізіометричних показників, які 
отримані при проведенні профілактичних оглядів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52006  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
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 "История о загуле с кумом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52007  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кабачна Алла Василівна, Шелкова Елона Володимирівна, Котюк 
Володимир Іванович, Кабачний Олександр 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 "Формування регіонального формуляра на 
основі локальних формулярів закладів охорони здоров'я регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає змогу членам фармакотерапевтичних комісій ЗОЗ у 
повній відповідності до вимог чинного законодавства створювати, як 
локальні формуляри лікарських засобів, так і потім Регіональний 
формуляр конкретної області з використання комп'ютерних 
технологій, що значно заощаджує час на їх розробку та підвищує 
якість створених документів.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52008  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мощенок Василь Іванович  
 

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-технічного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Визначення твердості 
матеріалів за Віккерсом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою алгоритм визначення твердості при втискуванні 
піраміди Віккерса, розроблені на базі пакету прикладних програм MS 
Office.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52009  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долеско Анатолій 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)  Симфонія "Неосимфонічна Фантазія № 15 (Neosymphonic Fantazy № 
15)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Симфонія написана для виконання симфонічним оркестром у 
супроводі електронних інструментів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52010  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Азбука Интима. Как помочь 
женщинам научиться искусству Любви"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мета твору - навчити жіночу половину людства мистецтву кохання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52011  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Zоряна (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 "Дихаю тобою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52012  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скидан Наталя Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Между нами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52013  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скидан Наталя Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ладушки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52014  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майоров Олег 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 "Програмний комплекс - Система 
комп'ютерної електроенцефалографії (ЕЕГ) "NeuroResearcher" 
Innovation Suite"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52015  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван Вікторович, Чаплінський Денис Валерійович  
 
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 "Позиціонування за системою попередження 
зіткнень літаків у повітрі з оцінкою точності" ("TCAS-Positioning")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма містить модуль моделювання руху літаків у заданому 
повітряному просторі з довільним вибором траєкторії руху та 
алгоритм позиціонування та інформування за інформацією від 
системи попередження зіткнень літаків у повітрі з оцінюванням 
точності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52016  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренюк Петро Володимирович, Навроцький Віталій Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Международный товарищеский матч (турнир) 
сборных команд клубов лиг в игровых видах спорта кубок уважения 
(respect cup)" ("Respect cup")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52017  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52018  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52019  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

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  Твір, створений для сценічного показу, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Добірка п'єс "Последний чемоданчик или привет от Лейлы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Добірка п'єс "Последний чемоданчик или привет от Лейлы", 
"Честное-пречестное или приключения Толика и микроба Жорика", 
"Гордость Саванны".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52020  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заміховський Леонід Михайлович, Іванюк Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
контролю технічного стану лопатевого апарату газоперекачувальних 
агрегатів в процесі експлуатації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика базується на відтворенні профілю лопатей з 
використанням інтерполяційних поліномів Ерміта та рівнянь еліпса.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52021  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коба Сергій Олександрович, Сокол Володимир 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 "Інтернет система пошуку лікарів та запису 
на прийом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою інтернет систему для пошуку користувачами 
Інтернету лікарів та запису на прийом. Пошук здійснюється за 
районом метро та спеціалізацією лікаря.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52022  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арестенко Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Маркетинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета - ситуаційне орієнтування з метою перевірки накоплених знань, 
вміння систематизувати та узагальнювати інформацію, робити 
необхідні висновки в залежності від рівня підготовки.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52023  
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Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каськова Людмила Федорівна, Артем'єв Андрій Владиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Шкала ступеню вираженості м'язового рельєфу на 
кістках лицевого скелету давньої людини для визначення 
навантажень на зубо-щелепну ділянку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В останні роки у науці велика увага приділяється вивченню 
захворюваності давніх людей. У контексті цього питання виникає 
необхідність визначення загального фізичного статусу давніх людей, 
що мешкали на теренах України у різні історичні епохи.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52024  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пархоменко Володимир Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Этюды по космологии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття містить гіпотези, що стосуються питань утворення Всесвіту, 
зокрема, його зірково-планетних систем і "темної" матерії та питань 
розвитку Всесвіту. Стаття призначена колу фахівців-астрофізиків та 
всім зацікавленим особам. Автор, інженер-електромеханік, любитель 
астрономії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52025  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моисеева Олена Миколаівна (Нагорна Олена)  
 

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 "Вампирия"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Два світи загадково переплелися в єдине ціле. Древнє царство вампірів 
і сьогоднішній час. Що їх може пов'язувати? 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52026  
 

Дата реєстрації авторського права  04.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моисеева Олена Миколаівна (Нагорна Олена)  
 
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 "Блондинки вкуснее"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Шлях від маленького злочину до наробження чудовська, не так вже 
довгий, якщо душа чорна, а гроші - єдиний ідол. Але будь-якому 
кошмару зажди приходить кінець.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52027  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астремський Сергій Олександрович, Позова 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 "Реаліті-шоу "Girls Rally"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір створений з метою проведення гоночного реаліті-шоу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52028  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астремський Сергій Олександрович, Позова 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 "Сценарій "Правила денег"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений з метою покладення в основу фільму для масового 
перегляду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52029  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чучко Олександр Юрійович, Ковалишин Віталій Йосипович  
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Terrasoft Webitel CallManager"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплексне програмне забезпечення рішення для телефонізації 
користувачів , яке дозволяє створити власну програмну АТС і 
налаштувати правила маршрутизації дзвінків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52030  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрик Василь Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Янгелочки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52031  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрик Василь Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зіркове кохання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52032  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Френк Макговерн  
 
Повне ім’я або 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 "Інтерактивне навчання 
англійській мові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

інноваційний підхід до вивчення англійської мови з використанням 
інформаційно-комунікативних технологій, та Інтернету.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52033  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пертко Павло Петрович, Іншеков Євгеній Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, літературний 
письмовий твір наукового характеру, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Законодавство і нормативно-правові акти України в 
сфері енергозбереження та енергоефективності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Виконано узагальнення нормативно-правових та підзаконних актів 
України в сфері енергозбереження та енергоефективності, з 
наведенням основних законів України та підзаконних нормативно-
правових актів, що встановлюють відповідну компетенцію органів 
державної влади, яка в свою чергу регулює питання енергозбереження 
та енергоефективності.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52034  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пертко Павло Петрович, Іншеков Євгеній Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Технічний твір "Энергетические, экологические и экономические 
аспекты устойчивого развития энергетики Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Виконано узагальнення політики України в енергетичній, екологічній 
та економічній сферах. Вказано основні закони та нормативні акти в 
складових частинах паливно-енергетичного комплексу, а також, в 
сфері охорони навколишнього середовища.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52035  
Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Станіслав Григорович, Шафранюк Микола Євгенійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Комп'ютерні програми контролерів 
системи контролю, моніторингу та управління технологією 
виробництва м'яса птиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Контролери програми: Площабки, Пташника, Зовнішнього 
повітряного середовища, Доступу, Строму, Напруги, Датчиків, 
Положення клапанів вентиляції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52036  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методичний підхід до інтегральної оцінки 
розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проаналізовано дані про методичні підходи щодо оцінювання 
кадрового потенціалу підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52037  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каранінська Віта Сергіївна, Фіськович Сергій Ігорович, Окрушко 
Олександр Юрійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Прімоколект. Центр 
грошових вимог" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Field Collector" 
("Field Collector")  

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма, яка містить всю необхідну інформації про боржників та 
детальні дані по прив'язаними за ними боргами, що дозволяє  швидко 
та якісно обслуговувати справи регіональними представниками та 
вносити відповідні зміни, і використовується як для робочих процесів, 
так і для контролю виконання всіх дій.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52038  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поезій "Вперьот, хахли !"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В збірці - про минуле і сучасність пропущені через особитість автора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52039  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобець Віталій Миколайович, Співаковський Олександр 
Володимирович, Львов Михайло Сергійович, Песчаненко Володимир 
Сергійович, Вінник Максим Олександрович, Круглик Владислав 
Сергійович, Кльонов Дмитро Михайлович, Паєнтко Тетяна Василівна, 
Григор'єва Валентина Борисівна, Михайлова Валентина Олексіївна, 
Пришевський Дмитро Володимирович, Пуляєв Сергій Валентинович, 
Сервуля Максим Юрійович, Тюхтенко Наталія Анатоліївна, Демченко 
Олена Григорівна, Коверга Алла Вікторівна, Синякова Катерина 
Миколаївна, Семернікова Ірина Олександрівна, Мєшкова-Кравченко 
Наталія Віталіївна, Ковальов Віталій Валерійович, Мельникова 
Катерина Вікторівна, Дубіна Геннадій Геннадійович, Лаврик Адам 
Васильович, Яцюта Владислав Олександрович, Максимович Марина 
Богданівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інтегроване середовище контролю знань студентів з 
економіко-математичних дисциплін нормативної частини для вищих 
навчальних закладів для спеціальності 6.050100 "Економіка 
підприємства", 6.050101 "Економічна теорія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Інтегроване середовище контролю знань студентів з економіко-
математичних дисциплін у вишах призначене для використання у 
проміжному підсумковому контролі знань в аудиторній і дистанційній 
формах навчання на дистанційній платформі локально черех Інтернет. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52040  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Іскра" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управления скоростью вращения 
трехфазного асинхронного двигателя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розташована у мікроконтролері, який виробляє сигнали для 
управління швидкістю обертання трифазного асинхронного двигуна, 
обмотки якого включені в зірку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52041  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Микола Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Іскра" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управление терминалом железнодорожных 
весов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма одержує інформацію від АЦП, який оцифровує напругу від 
вісозмірювальних датчиків, підраховує вагу кожного вагону, кількість 
зважених вагонів та загальну вагу потягу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52042  
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Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

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 "Корабли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52043  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
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 мне кто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52044  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 
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 "Такую"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52045  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Евгений Галицкий (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Перед Руиной" (Из жизни оперработника)"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Читачу пропонується трилогія, що охоплює події, які відбулися за 
останні три десятирічча.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52046  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якобюк Ростислав Володимирович, Афанасьєва Людмила Федорівна, 
Миколайчук Володимир Анатолійович, Омельченко Євгеній 
Олександрович, Пересунько Михайло Юрійович, Якобюк Вікторія 
Ростиславівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЕКСОР" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт "Громадянське суспільство і влада"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - сучасний веб-сайт, спеціально спроектований та 
розроблений з метою використання органами державної влади, в 
основі якого лежить принцип соціальної мережі та комунікації 
представників влади та громадськості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52047  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталія Май (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 "Українська вишиваночка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52048  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Анатолій Васильович ("АртМан" -  Людина мистецтва)  
 

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)  Науково-практичний твір "КОЛЬОРОВИЙ МАГІЧНИЙ РОМБ 
АртМана"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір використовується у наукових дослідженнях теорії філософії і 
мистецтва для професійного навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52049  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В НАУЧНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О МАТЕРИИ. ЧАСТЬ 2. ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ПЕРВОНАЧАЛО ВНУТРИАТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (ряд открытий)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52050  
 

Дата реєстрації авторського права  05.11.2013  
 

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, музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Прощание с любовью"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52051  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мустяца Олег Никифорович  
 
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 "Задачі з курсу 
"Хімія " та приклади їх розв'язування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У задачнику по кожному розділу програми наведені основні теоретичні 
положення, питання для самоконтролю, приклади типових завдань з 
їх розв'язанням і контрольні завдання для самостійного розв'язання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52052  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитриченко Микола Федорович, Бахтіярова Халідахон 
Шамшитдинівна, Глушенок Наталія Миколаївна, Хмелевський 
Микола Олександрович, Хорошун Борис Іванович, Язвінська Оксана 
Миколаївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі 
Європейського освітянського простору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Монографія присвячена проблемам вдосконалення професійної 
підготовки фахівців у європейських та вітчизняних вищих навчальних 
закладах у вимірі Європейського освітянського простору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52053  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Ангел жизни моей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52054  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасєка Петро Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та 
кінології Держмитслужби України  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний навчально-методичний 
кабінет" ("Навчально-методичний кабінет")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма - це оптимізація процесу підвищення кваліфікації: 
корпоративної підтримки та супроводу системи підвищення 
кваліфікації посадових осіб митних і податкових органів за усіма 
формами навчання; адаптації паперових засобів навчання в 
телекомунікації; створення інтегрованої відомчої системи 
професійного навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52055  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та 
кінології Держмитслужби України  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система планування кар'єри та механізм 
добору, селекції, розстановки і професійної мобільності особового 
складу Державної митної служби України" ("Програмний комплекс 
для професійно-психологічного обстеження")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для досягнення наступного результату: 
зменшення кофіцієнта плинності кадрів, попередження професійного 
вигоряння, виявлення осіб, схильних до правопорушень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52056  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкуратовський Андрій Анатолійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Літературна збірка фантастичних творів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з восьми творів та передмови: "1939 год", "В мире 
животных", "Италия тур", "Киев 2222",  "Лирика Сборник", "Научный 
конгресс", "Отель Средиземноморья", "Производственные будни". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52057  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванчик Михайло Вільгельмович, Іванчик Антоніна Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм для автоматичної підготовки даних 
для моделей користувачів "Users_REM"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс комп'ютерних програм для автоматичної підготовки даних 
для моделей користувачів. У вихідному файлі кожного району 
експериментальних регіональних моделей містяться дані 
атмосферного форсинга, дані початкових і граничних  умов для 
гідрологічних полів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52058  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 
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  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Устройства аппликационные Ляпко в спорте"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір розповідає про ефективність впливу на біологічно активні зони 
тіла людини за допомогою пристроїв аплікаційних Ляпка, винайдених 
лікарем-рефлексотерапевтом вищої катерії Ляпко М.Г., а саме про 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

359 

специфіку використання окремо взятих різновидів, а також костюму 
аплікаційного у спорті різними групами спортсменів, їх тренерами...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52059  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

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  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Гімн Всеукраїнської громадської 
організації "За збереження народу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гімн ВОО  відображає програму організації, яка полягає у збереженні і 
спасінні  української нації, збільшенні її кількості, забезпеченні 
здоров'я та довголіття людини, підвищенні її духовного рівня і 
поліпшення якості життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52060  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Анатолій Федорович, Малєєва Неллі Тимофіївна, Баранова 
Оксана Вікторівна, Капітонов Ілля Володимирович  

 

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)  Навчально-методичний посібник "Ферменты: структура, механизм 
действия, модельные системы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник до спецкурсу, що присвячений 
вивченню механізмів дії ферментів на молекулярному рівні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52061  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
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 без тексту, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "SURREALISM (part5)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки входять наступні треки : "MEGASPORT mix 18 Energy plus", 
"MEGASPORT mix 19 Sweet", "MEGASPORT mix 20 Movement of the 
Sun", "MEGASPORT mix 21 RAP RNB Old School A E".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52062  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинкарецький Борис Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Мікропрограма комбінованого датчику 
удару/нахилу/переміщення "Spider STMS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Особливістю програми є те, що за допомогою декілька ступінчастого 
послідовного фільтрування сигналу датчику "чутливість" по нахилу 
знаходиться на рівні 01 градусу, з захистом від помилкових 
спрацювань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52063  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LALIKO (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 "I want to swing"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52064  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБЛІКУ ТА 
ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52065  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

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 "Квіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52066  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

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 "Our generation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52067  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський державний агротехнологічний 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)  Навчальний посібник "Комплексна оцінка залишкових знань 
студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52068  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Сборник учебных кроссвордов по дисциплине "Экономика 
труда и социально-трудовые отношения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52069  
 

Дата реєстрації авторського права  07.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синяєва Людмила Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський державний агротехнологічний 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 самостійного вивчення 
дисципліни "Економіка підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52070  
Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карась (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)  Музична збірка "Пісні поза альбомами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52071  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старчевод Юрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Відчуття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52072  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бех Марія Артурівна  
 

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)  Збірка фотографічних зображень "Брендбук "NuBEKh"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка текстових та фотографічних матерівлів, призначених для 
формування індивідуального стилю автора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52073  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Володченкова Наталія Валеріївна, Хіврич Олександр Васильович, 
Халмурадов Батир Донатарович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Моделювання просторово-часового 
розвитку (еволюції) ризику руйнувань небезпечних промислових 
об'єктів у надзвичайних ситуаціях"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб моделювання розвитку ризику руйнувань небезпечних 
промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях, який дозволяє 
застосовувати кілька сценаріїв розвитку аварії (аварійної ситуації) і 
визначити структуру аварії та промислово-часову еволюцію розвитку.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52074  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костерін Олексій Сергійович, Колесниченко Анатолій Олександрович 
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КАРД-СІСТЕМС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Библиотека функций MFConnect.dll для 
работы с транспортной карточкой"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для уніфікації методики доступу до 
функціональності зчитувача безконтактних карток виробництва.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52075  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валігун Василь 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 "Теоретичне відкриття проблеми "субстанція" в  
філософії виразу "Матерія - субстанція дух (теорія)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На всьому проміжку буття любини на планеті ідуть суперечливі 
процеси між матеріалістами і ідеалістами, де ці вчення підвладні 
єдиному природному процесу розвитків цих двох напрямків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52076  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валігун Василь Федорович  
 
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, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Теорія процесу ракових (онкологічних) захворювань"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ідея процесу теорії ракових (онкологічних) захворювань побудована 
на основі теорії про атоми кисню та водню, що урворюють водяну 
речовину, яка може переходити при відповідних умовах в сполуки із 
стійкої нормальної види в дейтерій і тритій, який є нестійкою 
сполукою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52077  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валігун Василь Федорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "НЛО. Теорія міжмасової електричної дії і взаємодії в 
Сонячній Системі. Аналогія систем мікросвіту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фантастичні уявлення про появи у земній атмосфері різного виду 
атмосферних утворень створює основу виникнення даної теорії обміну 
міжмасової електричної енергії (зарядів).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52078  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Ніж Рубанок"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52079  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  
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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 "Пристрій для добування перги з 
бджолиних стільників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52080  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лахтадир Наталія Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка креслень "Лекала м'яких меблів серії "М'ЯЧ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52081  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорога Людмила 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)  Науково-популярний твір "Тайна девичьей души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В книзі розглянуті основні можливі причини самотності, вплив 
депресивних проявів, не уміння спілкуватися.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52082  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрільців Олександр Михайлович, Арешонков Віталій 
Володимирович, Вознюк Андрій Андрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розслідування злочинів у сфері обігу 
отруйних і сильнодіючих лікарських засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдання методики: охарактеризувати предмет злочинного посягання 
та способи вчинення злочинів; розглянути особу злочинця за 
злочинами, виділити найбільш типові ситуації за злочинами; 
розглянути кваліфікуючі обставини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52083  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляховський Віталій Іванович, Дем'янюк Дмитро Григорович, 
Люлька Євген 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 визначення необхідних складових для 
повного парентерального харчування" ("UMSACalc")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма термінового розрахунку необхідних компонентів для 
повного парентерального харчування хворих, що знаходяться у 
критичному стані, пропонується найперше хірургам, лікарям 
інтенсивної терапі, що надають невідкладну допомогу.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52084  
 

Дата реєстрації авторського права  08.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терешкун Ольга Миколаївна (Оксана Бджілка), Бойчук Мирослав 
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)  Цикл документальних фільмів "Історія хорового мистецтва 
Прикарпаття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У документальному циклі висвітлюються історичні витоки хворої 
культури Прикарпаття. Чітко окреслюється нинішня тенденція 
розвитку хворого мистецтва на основі критичних і публіцистичних 
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публікацій, відгуків, архівних записів, інтерв'ю з провідними 
дерегентами, митцями, композиторами, мистецтвознавцями, 
громадськими діячами.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52085  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів" 
(упорядник Василь Овсієнко)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До цієї книжки увійшли спогади та роздуми друзів, знайомих і родичів, 
які вважали своїм обов'язком зберегти правдивий образ Василя Стуса 
для майбутніх поколінь. Книжка адресована насамперед молодому 
поколінню українців, яке протребує щоб попереду йшов хтось 
бездоганний і відважний.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52086  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедева Олена Владиславівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Шоу программа по подбору персонала "STAFF - 
ШОУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52087  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустарінська Таісія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків (графіка) "Дизайны Фактур"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка складається з 69 малюнків (графіка).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52088  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустарінська Таісія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків (графіка) "Дизайны Геометрии"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка складається з 20 малюнків (графіка). 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52089  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капустарінська Таісія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків (графіка) "Дизайны Растительности"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка складається з 69 малюнків (графіка). 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52090  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брацкова Зінаїда Михайлівна, Легкоконець Ольга Валеріївна, 
Чередніченко Андрій Леонідович, Донченко Сергій Леонідович, Ткач 
Вікторія Борисівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут 
соціально-економічного розвитку міста" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія передачі 
нерухомого майна територіальної громади м. Києва в оренду"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма створена з метою удосконалення 
організаційно-технологічних процесів управління комунальним 
майном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52091  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилов Сергій Павлович  
 

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’ютерна програма "Служба доступу до даних (Data 
Access Service - DAS, v 3.0)" ("Data Access Service - DAS, v 3.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52092  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків персонажів "Політичний бомонд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52093  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52094  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Карусели"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52095  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельянов Генадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52096  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березький Олег Миколайович, Мельник Григорій Миколайович, 
Батько Юрій Мирославович, Дацко Тамара Вікторівна, Вальків 
Володимир Дмитрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Інтелектуальна система для діагностування 
різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних та 
цитологічних зображень "IntelliD" ("IntelliD")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оброблення та аналізу цифрових 
біомедичних зображень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52097  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма, яка дозволяє 
налаштовувати підключення зовнішніх каналів передачі даних, що 
працюють по протоколу SIР, їх маршрутизацію, розподілення, запис, 
фільтрацію та перегляд статистики передачі даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52098  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлова Ольга Юріївна  
 
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 "Відеокурс "Уроки красоты от Алены 
Павловий"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Відеокурс є зразком однойменного тематичного циклу, створенного на 
багаторічному досвіді автора у сфері жіночої краси та здоров'я. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52099  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарєв Артем Вікторович, Степанець Юрій Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобальні технологічні 
системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмне забезпечення "Автоматизована 
система збору даних обліку газу GTS-SCADA" ("Програмне 
забезпечення "GTS-SCADA")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена з метою автоматизації інформаційно-аналітичної 
діяльності бізнес-процесів підприємств газової промисловості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52100  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Конєв 
Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Тренажер специалиста по бурению"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для навчання та перевірки знань фахівців 
буріння і супроводу процесу будівництва свердловин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52101  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Іванов 
Дмітрій Гєрмановіч  (Иванов Дмитрий Германович)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Программа для реализации весовых методов 
исследования свойств пород "Электронные весы" ("Электронные 
весы")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для вимірювання ваги і оперативного визначення 
щільності і пористості гірських порід за зразками щламу і керна.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52102  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Кудінов 
Сєргєй Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович), Конєв Сєргєй 
Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Программа формирования сводок по 
буровому раствору "MudDaileReport" ("MudDaileReport")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування щоденних звітів фахівця по 
розчину на буровій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52103  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Кудінов 
Сєргєй Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Программа приема информации аппаратно-
программного комплекса ГЕОТЕК "Мастер приема данных ГЕОТЕК 
"ReceptionDataMaster" ("ReceptionDataMaster")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування архівних даних по свердловині, 
отриманих в ході роботи апаратно-програмного комплексу ГЕОТЕК. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52104  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Кудінов 
Сєргєй Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Программный комплекс переадресации 
писем "Redirector" ("Redirector")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для прийому і подальшої переадресації листів і 
зведень, та листів що прийшли на поштову скриньку сервера.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52105  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробьєв Владімір Анатольєвіч (Воробьев Владимир Анатольевич), 
Конєв Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Программа визуального редактирования 
форм отображения геолого-технологической информации комплекса 
ГЕОТЕК "Report_32e" ("Report_32e")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування нових або редагування 
наявних шаблонів форм звітності геологічної, техніко-економічної та 
інклінометричної інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52106  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Конєв 
Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич), Кудінов Сєргєй 
Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
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ПРИБОР") 
 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма Программный комплекс формирования, 
просмотра и анализа данных "Архив скважин ГЕОТЕК 
"WellArchiveViewer" ("WellArchiveViewer")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для надання доступу до інформації по 
свердловинах, вилучення користувачами даних по вибраних 
свердловинах для їх аналізу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52107  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробьєв Владімір Анатольєвіч (Воробьев Владимир Анатольевич), 
Конєв Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Программа приема, сбора, обработки и 
анализа данных забойной инклинометрической телесистемы 
"ZisCTL" ("ZisCTL")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для прийому сигналу телесистеми з свердловин, 
визначення просторового положення стовбура та роботи зі 
свердловинним приладом на поверхні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52108  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оруджев Алєксандр Айдєновіч  (Оруджев Александр Айденович), 
Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Программа приема-передачи писем и сводок 
"iMailer"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

377 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма входить до складу програмно-апаратного комплексу 
"ГЕОТЕК" і призначена для передачі файлів зведень, створених за 
допомогою програмного-комплексу "Geotek-Info".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52109  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа просмотра данных аппаратно-
программного комплекса ГЕОТЕК в реальном режиме времени на 
удаленном компьютере "Табло ГЕОТЕК" ("Табло ГЕОТЕК")  

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для віддаленого моніторингу процесу 
будівництва свердловини на комп'ютері, включеному в локальну 
мережу, з комп'ютером, на якому працює програмний комплекс 
"GEOTEK".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52110  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Кудінов 
Сєргєй Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа "Опись оборудования 
"InventoryList" ("InventoryList")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для формування переліку наявного на об'єкті 
обладнання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52111  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Кудінов 
Сєргєй Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа приема-передачи писем и сводок 
"Mailer" ("Mailer")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматичної підготовки файлів-зведень 
програмного комплексу "GEOTEK-Info" до передачі електронною 
поштою, а також для прийому та передачі електронних листів по 
протоколах SMTP/POP3 або UUPC з можливістю докачки даних.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52112  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Конєв 
Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич), Кудінов Сєргєй 
Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа формирования отчетов по 
оборудованию "Анализ записей "InventoryListAnalysis" 
("InventoryListAnalysis")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма входить до складу програмно-апаратного комплексу 
"ГЕОТЕК" і призначена для ведення обліку та аналізу руху 
устаткування підприємства за даними файлів описів, формованих 
програмою "InventoryList".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52113  
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Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Кудінов 
Сєргєй Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович), Іванов Дмітрій 
Гєрмановіч  (Иванов Дмитрий Германович)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа для проведения люминесцентно-
битуминологического анализа вертикальных капиллярных вытяжек 
из образцов горных пород "LBA" ("LBA")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма забезпечує формування, збереження та аналіз образів 
стандартних люминесцентно-бітумінологічних витяжок, отриманих за 
допомогою цифрового сканера ЛБА.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52114  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Іванов 
Дмітрій Гєрмановіч  (Иванов Дмитрий Германович), Конєв Сєргєй 
Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа просмотра геофизических 
данных "ЛАСка" ("ЛАСка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для перегляду геофізичних даних, що 
зберігаються в ЛАС-форматі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52115  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Оруджев 
Алєксандр Айдєновіч  (Оруджев Александр Айденович), Іванов 
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Дмітрій Гєрмановіч  (Иванов Дмитрий Германович), Конєв Сєргєй 
Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа люминесцентно-
битуминологического анализа "LBA Lite" ("LBA Lite")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування, збереження та аналізу образів 
стандартних люмінесцентно-бітумінологічних кругових витяжок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52116  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Рибін 
Владімір Вікторовіч (Рыбин Владимир Викторович), Воробьєв 
Владімір Анатольєвіч (Воробьев Владимир Анатольевич), Конєв 
Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс формирования 
сводок о процессе строительства скважин "GEOTEK-Info" 
("GEOTEK-Info")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма входить до складу програмно-апаратного комплексу 
"ГЕОТЕК" і призначена для формування файлів зведень, що містять 
записи обраної бази даних програми "GEOTEK" за заданий часовий 
або глибинний інтервал для подальшого прийому даних зведень 
програмою "GEOMASTER". Також програма надає можливість 
протоколювання та ідентифікації подій на буровій з подальшим 
внесенням цієї інформації в спеціальну базу даних і формуванням 
звітів на її основі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52117  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробьєв Владімір Анатольєвіч (Воробьев Владимир Анатольевич), 
Конєв Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс сбора, обработки и 
анализа информации о процессе строительства скважин "GEOTEK" 
("GEOTEK")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для отримання даних датчиків технологічних 
параметрів буріння, геологічної, техніко-економічної та 
інклінометричної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52118  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробьєв Владімір Анатольєвіч (Воробьев Владимир Анатольевич), 
Конєв Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс сбора, обработки и 
анализа информации о процессе строительства скважин "GEOTEK32" 
("GEOTEK32")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для збору, зберігання, обробки, відображення на 
екрані дисплея і виведення на друк інформації про технологічні 
параметри буріння, результатів геологічних досліджень і даних 
забійній інклінометрії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52119  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Іванов 
Дмітрій Гєрмановіч  (Иванов Дмитрий Германович)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа проведения цифровой 
микрофотосъемки образцов горных пород "GeoScope" ("GeoScope")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для роботи в комплекті з устаткуванням 
"Цифрова оптична установка формування образів мікро- і макроскопії 
проб шламу і зразків керна" і виконує зберігання і формалізацію 
цифрових зображень, отриманих від даної оптичної установки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52120  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Воробьєв 
Владімір Анатольєвіч (Воробьев Владимир Анатольевич), Конєв 
Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью Научно-проізводствєнноє 
прєдпріятіє "ГЄОТЕК-ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное предприятие "ГЕОТЕК-
ПРИБОР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс удаленного 
мониторинга процесса строительства скважин "Geo-Master" ("Geo-
Master")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для прийому віддаленим користувачем файлів 
даних (зведень) технологічної інформації комплекту ГЕОТЕК від 
програмного комплексу "GEOTEK-Info", а також для перегляду та 
аналізу даних комплексу ГЕОТЕК. Програмний комплекс RS-Report 
здійснює підготовку добових і рейсових зведень, а модуль Geoinfo - 
підготовку зведень глибинної і погодинної інформації комплексу 
ГЕОТЕК на свердловині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52121  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кульбака Сергій 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)  Твір образотворчого мистецтва "Фатімська ікона Пресвятої 
Богородиці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

22 грудня 2010 року Божого-Зачаття Пресвятої Богородиці у храмі 
Аристрата Божого Михаїла міста Запоріжжя Преосвященими 
Владиками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52122  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роман Офенин (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 поезії "Грехи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52123  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шимборецька Наталія Іскандерівна, Ерошкіна Ілона Павлівна (Rosh), 
Коваленко Ілона Павлівна, Кузнецов Олександр Вячеславович, 
Полинніков Олександр Миколайович, Вотінов 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)  Художній фільм "Везет же людям!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52124  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дворський Ярослав Ігорович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Гімн"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний твір написано автором як кажуть на одному диханні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52125  
 

Дата реєстрації авторського права  11.11.2013  
 
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 "ShYk@lad - клік прогресу" ("ShYk@lad")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52126  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєй Олена Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Доведення теореми Ферма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52127  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таран Євгеній Павлович  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для розрахунку нестаціонарної дифракції 
електромагнітних полів НВЧ діапазону на шарувато-неоднорідних 
структурах у хвилеводному тракті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52128  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Таран Євгеній Павлович, Зуєв Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для розрахунку нестаціонарних теплових 
процесів у багатошарових неоднорідних структурах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52129  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Freddy Marx Street (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 "Raining Hard"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52130  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
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 "Чат NX"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для кодування, відправки законодавчої 
інформації по локальній мережі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52131  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Туристичний портал iLutsk"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Всеукраїнський етап конкурсу-захисту наукових робіт Малої Академії 
Наук.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52132  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ангелія (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 "Исцеление Любовью"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку ввійшли: "Ты мой", "Душа устала", "Летние дожди", 
"Курортные городочки", "Love is Life", "Новорічна казка", "Все 
сбудется".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52133  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ФОМА (псевдонім), Денісевич Борис Тимофійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний відеокліп на пісню "Жовтий Якудза" у виконанні 
музичного гурту ФОМА ШАНСОН"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Відеокліп включає візуалізацію тексту пісні в жанрі кримінального 
екшена.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52134  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімін Володимир Костянтинович (Тим Володин)  
 
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 пісня "Сочи-2014"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52135  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурова Валентина (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 "Как воспитать ребенка счастливым и здоровым? Советы 
любящей мамы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Атор ділиться своїм досвідом матері, передає свої секрети любові та знання 
про те, як зробити і дітей і батьків більш щасливими та близькими одне 
одному завдяки згрунтованості та взаєморозумінню у родині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52136  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної 
академії правових наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Концепція кримінально-правового забезпечення 
розвитку інформаційного суспільства України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначений для запровадження в Україні системи заходів 
кримінального права, спрямованих на протидію суспільно 
небезпечним діянням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52137  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бідак Дар'я Валеріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад театральної п'єси Робера Тома "Восемь женщин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52138  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір соціального характеру "Общеукраинский мозговой 
штурм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є проектом створення загальнонаціональної експертної системи, 
яка призначена для відбору пропозицій громадян, що стосуються 
загальнодержавного, регіонального та місцевого значення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52139  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Формула для визначення величин гострих кутів 
прямокутного трикутника по відношенню сторін" ("Формула 
Давидова")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описано формулу яка забезпечує високу точність обчислень кутів до 
однієї секунди, що на порядок вище за обчислення кутів згідно таблиці 
Брадіса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52140  
 

Дата реєстрації авторського права  12.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Текст з визначенням терміну "Мои невидимые 
стрелы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52141  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук В'ячеслав Борисович, Ляшенко Олена Вікторівна, Семенов 
Сергій Борисович, Бондар Ольга Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІПРА-СОФТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення індивідуального 
модуля машиніста "БЛІК" (та його модифікацій) програмно-
апаратного комплексу передавання попереджень з застосуванням 
бездротових засобів зв'язку ПАК ПП" ("Індивідуальний модуль 
машиніста "БЛІК")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вирішуючи завдання ведення поїзда по ділянці, забезпечивши 
дотримання встановлених нормативів і заходів безпеки, локомотивній 
бригаді, крім багатьох факторів, що визначають умови руху поїзда, 
необхідно враховувати обмеження швидкості, що вносятся постійними 
і тимчасовими попередженнями.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52142  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мар'янов Яков Ільїч  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізтех" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмний продукт "Ветеринарний дозвіл" ("ВетДозвіл")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52143  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2013  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Ключові бізнес показники" ("БізПоказники")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52144  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2013  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Ветеринарно-лабораторна експертиза" 
("ВетЛабЕксперт")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52145  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2013  
 

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  Картографічний твір, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Ветеринарний нагляд" ("ВетНагляд")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52146  
 

Дата реєстрації авторського права  13.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рейнт Микола Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізтех" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Ветеринарні протиепізоотичні заходи" 
("Протиепізоотичні заходи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52147  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцова Наталія Михайлівна, Малік Олександр Іванович, Петрухін 
Віталій Степанович, Саврун Уляна Богданівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Військовий стандарт "Військова освіта. Мовленнєві 
рівні. Зміст та порядок визначення (STANАG 6001)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Військовий стандарт розроблено з метою визначення рівнів володіння 
іноземною мовою військовослужбовцями та працівниками Збройних 
Сил України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52148  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Цвіт папороті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52149  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Україно моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52150  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпова Людмила Іванівна  
 

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 "Сонячні історії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52151  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система Управління Операційними 
Ризиками (СУОР)" ("СУОР")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основні функції системи: реєстрація інцінзентів операційних ризиків 
(ОР); накопичення  та зберігання інформації  щодо операційних 
ризиків; побудова звітності щодо інцинзентів ОР.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52152  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луценко Марія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з текстом, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музично-поетична збірка для дітей "Ельфова вежа" ("Эльфова 
башня")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52153  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабанова Наталія 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 "Методика по профилактике и лечению соматических 
заболеваний человека, связанных с хронической окклюзионно-
артикуляционной травмой зубов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52154  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабанова Наталія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод устранения хронической окклюзионно-
артикуляционной травмы зубов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52155  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремінний Олександр 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 "Феймворк тестування графічних 
користувацьких інтерфейсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт служить допоміжним компонентом при розробці 
рішень автоматизованого тестування програмних продуктів з 
графічним користувацьким інтерфейсом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52156  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліфенко Оксана Савеліївна (Kasatka)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Doll Pattern Crochet Outfit "Pumpkin" for Galood Baby Face 
dolls"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі представлені 8 комплектів нарядів для ляльок. Моделі 
детально описані, зі схемами і кольоровими фото, тому навіть 
початківці самостійно зв'яжуть наряди. В книзі наводяться майстер-
класи по в'язанню з бісером та деякі прийоми в'язання. Для широкого 
кола читачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52157  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глушко Дмитро Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Сборник песен "Байкер по имени Блюз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Усі пісні збірки об'єднує любов - велика, всеосяжна любов, яка поєднує 
серця рідних, друзів, близьких за духом людей, які відчувають красу 
довкілля, прагнуть виявити та познати багатогранність людського єства. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52158  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Максим (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Невиконана обіцянка або принцип доміно"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52159  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Максим (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Правосуддя хижаків"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52160  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Штучне щастя або наказ не буде виконаний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52161  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Максим (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Посередники між світами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52162  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Багрій-Заяць Оксана Андріївна  
 

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 дослідження моделі 
розвитку патологічного утворення на основі динаміки Ріхарда" 
("ПСДМРПУОДР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є веб-інтегрованим програмним середовищем, в склад якого 
входить бібліотека, яка дозволяє моделювати процес роту 
патологічного утворення на основі динаміки Ріхарда.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52163  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожелупенко Едуард Борисович (Торський), Таран Віталій 
Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Рідне місто моє, ти назавжди для мене єдине!" ("Рідне місто 
моє")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52164  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Євген Олександрович  
 

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 "Скульптури з гіпсу "Керч давня і сучасна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальні скульоптури, виготовлені з гіпсу. Мають невеличкі 
розміри від 73 до 195 мм. 
Скульптура "Грифон на іонічній колоні" - символ і герб міста Керч, 
німфа "Наяда" - античне божество на кувшині з водою, чоловічій торс, 
"Грифон з ключем під лівою лапою", "Хлопчик на дельфіна - Ерос", 
"Венера маленька",  "Стела обеліску слави на горі Митридат", з 
фрагментом сходів і грифоном, із зворотнього боку якої рамка для 
фото у вигляді канату, "Колона-підсвічник".  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52165  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молодика Інна Сергіївна, Перекрест Андрій Леонідович, Довбиш 
Анна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерфейс системи диспетчерського 
управління вентиляцією навчального приміщення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Призначена для диспетчерського управлінння вентиляційним 
комплексом навчального приміщення - управлінням режимами 
роботи вентиляторів з приводними двигунами та нагрівальним 
елементом, засувками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52166  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернишов Павло 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 "Pagusha Global" ("Pagusha")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмна система для роботи з сайтом соціальної мережі. Програма 
надає можливість користувачу отримувати та надавати на вибір 
платну або безкоштовну адресну консультацію фахівців з будь-якої 
технічної чи гуманітарної галузі, в залежності від потреби, відповіді 
фахівців користувачам на запитання, які стосуються цих галузей, 
пошук фахівців, роботу з приватними повідомленнями, та 
користуватися усіма сервісами, які надає сайт.      
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52167  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сальніков Андрій Олександрович, Бойко Юрій Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський 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 "PHP VOMS-Admin"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Данна програма - це веб-орієнтований сервіс для керування 
параметрами участі у віртуальних організація з забезпеченням високої 
доступності шляхом реплікації даних на рівні застосувань.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52168  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слюсар Євген Андрійович, Бойко Юрій Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський 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 "RAPTOR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автономний сервіс автоматизованого розміщення даних у грід-
інфраструктурах, що забезпечує високу доступність даних 
користувачів грід-сервісів шляхом реплікації даних на рівні 
застосувань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52169  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

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 "Амнезия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52170  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколовський Ігор Олегович, Кучеров Дмитро Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тест зору користувачів персональних 
комп'ютерів засобами ActionScript 2.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма зорового тесту призначена для перевірки гостроти зору 
астигматизму, макулодистрофії та кольоросприйняття із 
використанням засобів мультимедіа.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52171  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
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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 "GISTO-H"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є самостійним програмним забезпеченням, для 
функціонування якого необхідна наявність програмної платформи.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52172  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко В'ячеслав Олександрович, Бондаренко Денис Петрович, 
Хомяк Олександр Вікторович  

 

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 "Antenna Rotator Control System (ARCS)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення дозволяє вивести на екран поточні 
координати антени та безпілотного літального апарату.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52173  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецький Анатолій Якович, Навроцький Денис Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MatrixCrupto3D"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма є самостійним програмним забезпеченням, для 
функціонування якого необхідна наявність програмної платформи.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52174  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Латаш Віктор Миколайович (Vito Lavini), Латаш Олена Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Загально-українська акція захисту 
довкілля "Екоялинка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендовано спосіб масової комунікації і мобілізації суспільства на 
захист  екології з використанням в якості національного символа 
захисту екології, художнього образу і його оригінала з пластикових 
пляшок - "Екоялинка".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52175  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шурінс Станіслав  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты моё"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52176  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шурінс Станіслав  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пока ты со мной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52177  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шурінс Станіслав  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Водопад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52178  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52179  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52180  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрійчук Юліана Миколаївна, Чижик Віктор Васильович  
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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 оцінювання фізичного та рухового 
розвитку юних волейболістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для полегшення роботи тренера, по 
статистичній обробці даних оцінювання фізичного та рухового 
розвитку юних волейболістів 14-16 років.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52181  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Антон Валерійович, Котова Юлія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "The time has come"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52182  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Закора Оксана Василівна, Липкова Галина Іванівна, Дробот Олена 
Вікторівна, Смирнова 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)  Опис "Класифікація ниток за ворсистістю"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис знайомить з принципами класифікації ниток різного 
сировинного складу, товщини, способу і системи прядіння за ознакою 
ворсистості.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52183  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леус Олег 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 "Вечір в Карпатах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52184  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

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)  Синопсис повнометражної картини "Третий мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Із часів стародавнього Китаю існує три дивовижні реліквії, що 
надають володільцю владу над часом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52185  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

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 "База даних нормативних збурень ОЕС України"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52186  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стелюк Антон Олегович  
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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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання системи автоматичного 
регулювання частоти та потужності (системного, станційного та 
агрегатного рівнів керування) в об'єднаній енергосистемі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52187  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаров Андрій Михайлович, Лук'яненко Лук'ян Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецький Головний 
Комп'ютинговий Центр" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних елементів для аналізу аварійних ситуацій (N-
1) повітряних ліній напругою 750 кВ ОЕС України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана бібліотека створена на підставі інформації електротехнічних 
довідників.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52188  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добринін Нікіта 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 логотипу "AstraFit"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення являє собою чорно-біле відображення вішалки, 
що також асоціюється із зображенням лебедя.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52189  
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Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подолець Роман Здиславович, Геєць Валерій Михайлович, Точилін 
Віктор Олександрович, Осташко Тамара Олексіївна, Скрипниченко 
Марія Іллівна, Якубовський Микола Миколайович, Венгер Віталій 
Васильович, Волощенко-Холда Лада Юріївна, Дячук Олександр 
Анатолійович, Князєв Святослав Ігоревич, Серебренніков Богдан 
Сергійович, Трипольська Галина Сергіївна, Черниш Ірина 
Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії наук України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт з науково-дослідної роботи 
"Імплементація стратегічного планування в енергетиці в систему 
державного управління соціально-економічним розвитком"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено організаційно- методологічні засади гармонізації процесів 
прогнозування і стратегічного планування в паливно-енергетичному 
комплексі з системою державного середньо і довгострокового 
економічного і бюджетного планування в Україні та сформульовано 
засади інформаційно-аналітичного забеспечення оцінювання 
стратегічних напрямів розвитку енергетики на базі комплексу 
макроекономічних, енергетичних та екологічних моделей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52190  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка текстів до пісень "Freedom"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

"Arabian Night", "Believe Me", "Black Heart", "Black Jack", 
"Candlelight", "City in the sky", "Cool sex", "Dream Boy", "Freedom", 
"Hands up", "Happy birthday", "Happy Song", "Hello", "Invisible 
Friend", "Love", "Na na na", "Paradise", "S.O.S.", "Save the nature", 
"Sorry babe", "Stop", "Time", "Tomorrow never dies", "Without you".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52191  
 

Дата реєстрації авторського права  14.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Тарас Шевченко. Ідентифікація"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52192  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Астахов Дмитро Володимирович, Воловик Всеволод Валентинович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис кінофільму "Воздушный тигр"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52193  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казимир Володимир Вікторович, Харченко Марина Володимирівна, 
Супрун В’ячеслав Володимирович, Татарчук Леонід 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 "Фреймворк для створення єдиних 
інформаційних вікон"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Орієнтована програмна система, що дозволяє розробляти, управляти 
та підтримувати функціонування єдиних інформаційних вікон з 
надання адміністративних послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52194  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казимир Володимир Вікторович, Зайцев Сергій Васильович, Риндич 
Євген Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Чернігівський державний технологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Захищена система голосового конференц-
зв’язку у ІР-мережах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це мережно-орієнтована програмна система, що дозволяє створювати 
та управляти захищиними аудіо конференціями. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52195  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Сергій Васильович, Приступа Володимир Віталійович, 
Василенко Владислав 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 "Імітаційна модель ІР-мережі з адаптивним 
кодуванням та ортогонально-частотним мультиплексуванням"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмна система що дозволяє імітувати модель перспективної 
безпроводової ІР-мережі з підвищеною достовірністю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52196  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "City Track"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує роботу системи моніторингу, контролю, 
диспетчеризації для компаній, які займаються перевезенням 
пасажирів і надає сервіс пасажирам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52197  
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Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Днепров Александр Владимирович (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)  Книга "Креативный социализм (Контуры посткапиталистического 
общества)" ("Креативный социализм")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книзі розвінчуються усталені міфи про соціалізм як суспільство, в 
основу якого покладені терор, насильство над особистістю і 
експропріація власності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52198  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Тетяна 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)  Навчальний посібник з розвитку зв’язного мовлення (1 клас) 
"УРОКИ ПРИРОДИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є додатком до навчально-методичного видання "Організація 
навчально-дослідницької діяльності учнів на уроках розвитку 
зв’язного мовлення в першому класі".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52199  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коряк Валерій Володимирович, Василинчук Віктор Іванович, 
Сливенко Вадим Роландович, Дерев`янко Павло Васильович, 
Петренко Руслан 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)  Методичні рекомендації "Організація протидії злочинам у сфері 
державних закупівель"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У рекомендаціях систематизовано теоретичні розробки і практичні 
рекомендації з організації діяльності підрозділів ДСБЕЗ щодо 
виявлення та припинення злочинів під час здійснення державних 
закупівель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52200  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коряк Валерій Володимирович, Чернєй Володимир Васильович, 
Василинчук Віктор Іванович, Сливенко Вадим Роландович, Лапко 
Олександр Віталійович, Петренко Руслан 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)  Методичні рекомендації "Виявлення та припинення злочинів, 
пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів в умовах нового 
кримінального процесуального кодексу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У рекомендаціях систематизовано теоретичні розробки та практичні 
рекомендації з організації діяльності підрозділів ДСБЕЗ щодо 
виявлення та припинення злочинів, пов’язаних з розкраданням 
бюджетних коштів в умовах нового Кримінально процесуального 
кодексу України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52201  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернецька Тетяна 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)  Навчально-методичний посібник "Організація навчально-
дослідницької діяльності учнів на уроках розвитку зв’язного мовлення 
в першому класі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір адресовано педагогам, викладачам та студентам вищих 
педагогічних навчальних закладів, науковцям, педагогічним 
працівникам закладів післядипломної педагогічної освіти, слухачам 
курсів підвищення класифікації, батькам.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

411 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52202  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Настільна книга туриста "Экзотика. Там, где всегда лето"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52203  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be), Чеботарьов Віктор 
Сергійович (Loud Be), Короленко Тетяна 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 "Listen to yourselves"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52204  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлевич Валентина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Скульптура з постаментом "Шлях в майбутнє"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52205  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якубов Артур Шамільович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій ігрового повнометражного фільму "Золотые 
Облака"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52206  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабкіна Тетяна Василівна  
 
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 "Методичний посібник "Національний 
спортивний балет України" ("НСБУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52207  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Новела "Ловушка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52208  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
 
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)  Новела "Атака"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52209  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новела "Невеста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52210  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Новела "Картина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52211  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новела "Трясина"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52212  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Новела "Флюгер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52213  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Новела "Круг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52214  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новела "Битва за Рим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52215  
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Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новела "Утро"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52216  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Новела "В поисках счастья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52217  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варес Ян Евальдович, Кияк Соломія 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 "X-ray analyzer"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Актуальність програми викликана значною поширеністю ретенції 
нижніх третіх молярів, великим числом ускладнень, а отже потребою у 
власному видаленні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52218  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Станция вагонная - экзаменатор ДСП в 
нестандартных ситуациях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для проведення тестування працівників 
господарства перевезень (ДСП) в нестандартних ситуаціях.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52219  
 

Дата реєстрації авторського права  18.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Путілін Олександр Ілліч  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Очарование миража"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір гармонічний, ніжний, глибокий. Цей світ поєднав відверті 
зізнання його ліричного героя з непростою долею і прониклевим 
російським характером.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52220  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Анна Валентинівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Интеллектуальное развитие детей раннего возраста 
"Здравствуй, мир"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52221  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2013  
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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  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Центр внедрения информационной технологии 
автоматизации управления дискретными технологическими и 
информационными процессами (ИТ АУ ДТИП)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка являє собою текстовий і графічний контент однойменного 
сайту, призначеного для впровадження вище вказаної технології.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52222  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Помню ли я" ("Осень")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52223  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФЕ ТРЕЙД" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "NOVA" 
("NOVA" TM")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52224  
 

Дата реєстрації авторського права  19.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФЕ ТРЕЙД" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "NOVA 
PLASTIK" ("NOVA PLASTIK" TM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52225  
 

Дата реєстрації авторського права  20.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якобчук Анатолій Володимирович, Курик Олена Георгіївна  
 
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 "Основи медичної валеології. 
Навчальний посібник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник призначений для викладачів, студентів вищих медичних 
закладів ІІІ - IV рівнів акредитації, а також може становити інтерес 
науковцям, інтернам, бакалаврам і магістрам, а також широкому колу 
читачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52226  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Костянтин Степанович, Ракша Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ескізів "Збірка зображень ювелірних виробів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка зображень ювелірних виробів - творчий проект, призначений для 
його використання при створенні різноманітних ювелірних рикрас.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52227  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Андрій Анатолійович  
 

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)  Літературний письмовий твір "Словарь приколов чешского языка" 
("Чешско-русский словарь омонимов")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Часто густо чеська мова сприймаеться російськомовною аудиторією 
якоюсь дитячою, іграшковою мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52228  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопін Євгеній Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Аналіз часових показників 
шифрування/дешифрування файлів баз даних медичних 
інформаційних систем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті у вигляді конкретного прикладу наведені результати 
досліджень стосовно часу шифрування/дешифрування файлів баз 
даних  медичних інформаційних  систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52229  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткач Андрій Вікторович, Целовальніков Олексій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Программа работы центра реабилитации помощи 
АЛКО- и Наркозависимым "Через тернии к Звёздам"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52230  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скоропад Ірина Ігорівна, Пасечник Олександр Анатолійович  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм "Програмні компоненти 
забезпечення взаємодії системи тягових розрахунків ГАС Railway з 
АСК ВП УЗ-Є GAS Railway's DAS Reports v 1.0" ("GASRW-DAS v 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52231  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфенюк Володимир Ігорович (SUPAHERO)  
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "PUSSY DIET"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52232  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфенюк Володимир Ігорович (ЛЬВІВ СТОЇТЬ БОРИСЛАВ 
СМІЄТЬСЯ)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52233  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганок Микита Євгенович  
 
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 "Рыба-пила"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Альбом включає такі пісні, як: "ОТЕЦ", "ГОРОД ШРИ ХАРИ", 
"ГОСПОДЬ НА ГРАНИЦЕ".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52234  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Волинь. Антологія 5. Вірмени. Ари. Сутії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття є п'ятою частиною антології Волині. В статті описано 
походження назв "Вірмени" та "Вірменія".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52235  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прус Наталія Ігорівна, Терьошин Костянтин 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 твір "Сучасна життєва гумористична повість "Десять 
дверей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У нашому житті повно обману. Буває, відкриваєш двері - а там монстр 
під ім'ям "невдача". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52236  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гапотій Віктор Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Практично-графічний електронний навчальний 
посібник у схемах. Правознавство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В твір в наочній формі викладено основні теми навчального курсу 
"Правознавство" для студентів вищих навчальних закладів 
неюридичного профілю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52237  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

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 "Курортный роман"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52238  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "Новогодняя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52239  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, 
літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір белетристичного характеру, літературний письмовий 
твір технічного характеру  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "История учебных заведений Полтавы до 1917 года"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52240  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Корсун (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 "Star"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про дівчину, що танцює в клубі та відчуває себе яскравою 
зіркою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52241  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
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 "Созвездие души"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

"Водевиль", "Жаркий танец лета", "Жар-птица", "Зимняя пора", 
"Листопад", "Любовь не насловах", "Любовь - Синица", "Моя 
прекрасная любовь", "Песня любви", "Посторонним!", "Свет в твоих 
глазах", "Сила любви", "Сторона моя родная", "Танго звёздной 
ночи", "Только у любви", "Тропинка",  "У тихой песни моря 
синего!", "Шахтёрские зори", "Шепчу тебе слова", "Эй, прохожий!", 
"Электронные мозги".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52242  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоміних Наталія Юріївна  
 
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 "Computing. Part I" з тестами та вправами"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автором розроблено навчальний посібник з англійської мови для 
студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52243  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Аліна Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "AS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення призначено для використання при організації рекламної 
компанії, збуту іншої діяльності, пов'язаної з одягом, дизайном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52244  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Аліна Миколаївна  
 

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 "ASmirnova"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення призначено для використання при організації рекламної 
компанії, збуту іншої діяльності, пов'язаної з одягом, дизайном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52245  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гасюк Олена Миколаївна, Бесчасний Сергій Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Імунологія: методичні рекомендації до лабораторних 
занять. Для студентів Спеціальності Біологія*. Спеціалізація: біохімія 
та імунологія денної, заочної та екстернатної форм навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

У посібнику містяться основні методики, необхідні для оволодіння 
практичними навичками роботи у галузі лабораторної  діагностики 
стану імунної системи, включаючи цитохімічне дослідження 
лейкоцитів, фагоцитарної активності, гуморального  імунітету тощо. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52246  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдай Микола Іванович, Бесчасний Сергій Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Семінарські заняття з курсу "Токсикологія" для 
студентів спеціальності "Біологія" заочної форми навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику викладено сучасний стан розвитку знань у галузі 
токсикології з метою убезпечення від впливу токсичних речовин на 
організм як у побуті, так і на виробництві чи у навчальному закладі. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52247  
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Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тихомиров Борис 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 "Перечень новейших постулатов физических 
процессов мирового Пространства, на основе которых создана теория 
единого поля "   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теорія єдиного поля стверджує, що світовий Простір, у своїй 
нескінченності, - це середовище ефіру, яке за своєю суттю, є 
енергетично саморегулюючою системою, де усі фізичні процеси 
енергетично взємопов'язані і доповнюють один одного.   
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52248  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартиненко Марина Володимирівна, Шаров Сергій Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний засіб для автоматизації роботи 
менеджера туристичної фірми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний засіб призначений для підвишення ефективності роботи 
менеджера туристичної фірми дозволяє оперативно опрацьовувати  
інформацію про виконання зобов'язань на здійснення туристичних послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52249  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Аперитив"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірку увійшли такі пісні як "Аперитив", "Щасливі дні", 
"Застольна", "Чмокі-Чмок", "Чуки-пуки".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52250  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харітонов Віталій Володимирович, Михалюк Микола Петрович, 
Корнілов Денис 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 "IAS Menu: "Innovative Automated Solutions: 
Menu" ("IAS Restaurant")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сервіс для автоматизації меню товарів та послуг. Надає можливість 
клієнту отримати доступ до електронного меню продавця за 
допомогою коду та самостійно виконувати замовлення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52251  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філатов Віталій Олегович, Марков Микола Володимирович, Коростін 
Олександр Володимирович, Щур Світлана Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВІ СИСТЕМИ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний торговельний майданчик 
"ТОРГОВІ СИСТЕМИ" ("ТОРГОВІ СИСТЕМИ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення організації та проведення 
ефективних закупівель, успішної реалізації товарів, робіт, послуг 
підприємствами і організаціями різних форм власності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52252  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Алексей Алексеевич (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

428 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Нас нет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52253  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Алексей Алексеевич (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 "Последние слова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52254  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Алексей Алексеевич (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 "I"m sorry"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52255  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Алексей Алексеевич (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 "Tonight"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52256  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Алексей Алексеевич (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 "За тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52257  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Алексей Алексеевич (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ты помни обо мне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52258  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Олексій Олексійович (Смирнов Алексей Алексеевич)  
 

Повне ім’я або 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 if tomorrow never comes"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52259  
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Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смирнов Олексій Олексійович (Смирнов  Алексей Алексеевич)  
 

Повне ім’я або 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 жизнь моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52260  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Занимательная кухня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52261  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Скейтодром"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52262  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 мультиплікаційного фільму "Ремонт забора"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52263  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Мыльные пузыри"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52264  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Добыча молока"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52265  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Выходной на озере"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52266  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "В больнице"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52267  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Банный день"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52268  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Яйце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52269  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Элвис жив"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52270  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Хэллоуин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52271  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Учимся летать"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52272  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Уменьшение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52273  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Телескоп"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52274  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Телепорт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52275  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 мультиплікаційного фільму "Спортивная форма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52276  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Сбор урожая"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52277  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "С днем рождения, профессор!"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52278  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Робот"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52279  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Украшение елки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52280  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саєнко Наталія Віталіївна, Понікаровська Світлана Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Automation and Computer-
Integrated Technologies" (Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено матеріали в обсязі тематики, зумовленої професійними 
потребами студентів магістрантів з метою формування навичок 
професійного спілкування англійською мовою майбутніх фахівців у 
галузі автоматизації.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52281  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна, Суліма Тетяна Нінелівна  
 

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 "Схема впливу ПРЛ і гонадотропінів на рівень 
статевих гормонів, розміри матки та яєчників у хворих на пубертатні 
маткові кровотечі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52282  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Службін Юрій Олександрович, Старіков Генадій Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для обслуговування 
шахтного вимірювача масоперенесення метану" ("ShIMM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення призначене для завантаження у шахтний 
вимірювач масоперенесення метану (ШВММ) попередніх даних, його 
налаштування, та зчитування збережених даних вимірів і є сервісне, 
обслуговуюче.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52283  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Службін Юрій Олександрович, Старіков Генадій Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вбудоване програмне забезпечення шахтного 
вимірювача масоперенесення метану" ("ShIMM Embedded")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення призначене для завантаження в вбудований 
електронний блок керування шахтним вимірювачем масоперенесення 
метану (ШВММ), є спеціалізоване.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52284  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бутов Ігор Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Щотижневик дисконтів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення використовується в якості логотипу, на обкладенці 
української версії друкованого ЗМІ  "Щотижневик дисконтів".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52285  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
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  Похідний твір, твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Еженедельник дисконтов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зображення використовується в якості логотипу, на обкладенці 
російської версії друкованого ЗМІ  "Еженедельник дисконтов".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52286  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербина Микола Олександрович, Диннік Олександра Олексіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Типи взаємозв'язку гонадотропних гормонів, 
пролактину і гормонів енергетичного забезпечення при пубертатних 
маткових кровотечах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Використовуючи множинний регресний аналіз, представлено різні 
типи асоціацій гонодотропних гормонів, пролактину, лептину та 
інсуліну.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52287  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балюк Святослав Антонович, Єтеревська Ліна Васильївна, Травлєєв 
Анатолій Павлович, Зверковський Василь Миколайович, Кобець 
Анатолій Степанович, Узбек Іван Харлампійович, Волох Петро 
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Тимофійович, Грицан Юрій Іванович, Демидов Олександр 
Анатолійович, Момот Ганна Феліксовна, Шимель Валентина 
Володимирівна, Лехцієр Любов Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії 
імені О.Н.Соколовського" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого 
та підземного видобутку корисних копалин"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Розраховано на керівників, вчених, спеціалістів, які причетні до сфери 
використання і охорони земель, для підприємств, що виконують 
роботи пов'язані з порушення грунтового покриву та проектних 
установ, що розробляють проекти рекультивації земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52288  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єтеревська Ліна Васильївна, Момот Ганна Феліксовна, Шимель 
Валентина Володимирівна, Демидов Олександр Анатолійович, 
Акімова Раїса Васильовна, Лехцієр Любов Володимирівна, Воронова 
Ірина Васильовна, Шевченко Артем Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії 
імені О.Н.Соколовського" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичні рекомендації "Комплекс прийомів щодо 
формування і сталого функціонування рекультивованих грунтів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В науково-методичних рекомендаціях запропоновано комплекс заходів 
щодо оптимізації технічного і біологічного етапів рекультивації земель, 
що унеможливлює деградаційні процеси та сприятиме раціональному та 
екологобезпечному використанню рекультивованих земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52289  
 

Дата реєстрації авторського права  22.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єтеревська Ліна Васильївна, Момот Ганна Феліксовна, Канаш 
Олександр Павлович, Демидов Олександр Анатолійович, Лехцієр 
Любов Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії 
імені О.Н.Соколовського" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-методичні рекомендації "Класифікація рекультивованих 
грунтів, систематика та генетико-виробнича діагностика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Рекомендації рекомендовано для керівників, вчених, спеціалістів, які в 
своїй діяльності причетні до сфери використання і охорони земель, для 
підприємств організацій та установ, що виконують роботи, пов'язані з 
порушенням  грунтового покриву, та проектних установ, що 
розробляють проекти з рекультивації земель.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52290  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Упольніков Сергій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
об’єднання "Центр впровадження енергозберігаючих технологій" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Комплексная программа очистки бассейна Черного моря от 
сероводорода/углекислого газа/метана путем 
электрогидродинамическо-вихревой дегазации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52291  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черняєв Євген 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)  Опис гри "Игра "Пуговичка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52292  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Параска Сергій Георгійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "STIMMA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52293  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52294  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мінаєв Ігор Євгенійович, Зінов’єва Світлана Людомирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного документального фільму "Голос у хорі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52295  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марвін Віктор Вікторович, Заєць Володимир Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного художнього фільму "МЕЧТАТЬ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52296  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошиль Сергій Андрійович  
 
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 творів "Збірка текстів пісень Сергія Кошиль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52297  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Олексій Андрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Оптимальное равновесное кодирование (код 
Борисенко)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На основі наукового дослідження надано принципово новий метод 
оптимального кодування і його модифікації. Методи можливо 
реалізувати у вигляді або відповідних комп’ютерних програм, або 
цифрових пристроїв стиску.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52298  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисенко Олексій Андрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Сумський державний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Биноминальные числа"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На основі наукового дослідження надана принципово нова 
завадостійка біномінальна система числення. З її допомогою отримані 
нові методи завадостійкісної біномінальної лічби, завадостійкого 
кодування і стиску інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52299  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіменковський Андрій Борисович, Городнича Оксана Юріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Система підвищення безпеки фармакотерапії через 
прогнозування ймовірності виникнення небезпечних ліко-індукованих 
дерматопатологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено систему прогнозування небезпечних ліко-індукованих 
дерматопатологій-синдромів Стівенса-Джонсона та Лайєлла.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52300  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безпалова Надія Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Настільна гра "МАГИЯ ЭТО - ЖИЗНЬ" (Правила 
та компоненти гри)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Настільна гра, мета якої отримання гравцями всієї знакової системи 
відносно свого життя на даний час і не випадали з каналу духовного 
росту. Гра складається з ігрового поля та різних варіантів карток: 
Аркани, гейси, школа, знаки, клієнти, гроші.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52301  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архіреєв Микола Костянтинович, Бадан Володимир Юхимович, 
Бондак Михайло Владиславович, Вінник Олег Олександрович, 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

444 

Грінберг Леонід Ісаакович, Ільченко Олексій Юрійович, 
Краснопольський Михайло Георгійович, Крутько Андрій Вікторович, 
Кузнеченкова Яна Олександрівна, Мальцев Микола Аркадійович, 
Мирошниченко Вячеслав Валерійович, Мухачов Володимир 
Миколайович, Набокін Андрій Володимирович, Папченко Ігор 
Євгенович, Паралінов Сергій Петрович, Пашков Вячеслав 
Вячеславович, Шабалін Ілля Геннадійович, Скорих Михайло 
Миколайович, Скорих Тетяна Леонідівна, Стешенко Олександр 
Володимирович, Стовбенко Олександр Анатолійович, Фіногенова 
Олена Георгіївна, Цибатюк Олексій Миколайович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Телесенс ІТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система взаєморозрахунків за послуги 
роумінгу "Т-Roaming" ("T-R")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система призначена для підтримки діяльності оператора зв’язку при 
обміні інформацією про надання послуги з роумінгу та 
взаєморозрахунки з партнерами по роумінгу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52302  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цурікова Євгенія Андріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Soulless"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Фантастичний роман у якому головний герой шукає способи виконати 
дане йому згори призначення, щоб мати шанс повернути власну Душу 
до життя, помститися за пережиті мучення і смерть свого батька.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52303  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 
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 "Я останусь с тобой"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52304  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 

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 "Дыхание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52305  
 

Дата реєстрації авторського права  25.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дерев'янко Юрій Михайлович, Іванов Олег Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ИССО" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ПРОЕКТ "Реконструкція будівлі лікувального 
корпусу триповерхового Державного підприємства України 
"Міжнародний дитячий центр "Артек" в Автономній Республіці 
Крим"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект виконаний у відповідності з діючими нормами та правилами 
безпеки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52306  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболоцький Віктор Васильович (Вітязь)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книжка "Козляча Церьква Перемоги. Козацька Єпархія. Земна Ікона 
Віктор Победитель. Експедиція "Сатурн". Переможна 14 книжка. 86 
листів. Програма"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52307  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецький Анатолій Якович, Навроцький Денис Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "VCO 3D"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52308  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачковський Петро Олександрович, Нехорошев Володимир 
Володимирович, Швець Олександр Петрович, Гавинський Євген 
В’ячеславович, Овдієнко Сергій Миколайович  

 

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)  Програмне забезпечення "Стол заказов хлеба и хлебобулочных 
изделий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оформлення замовлень хліба та 
хлібобулочних виробів контрагентами через мережу Інтернет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52309  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачковський Петро Олександрович, Нехорошев Володимир 
Володимирович, Швець Олександр Петрович, Гавинський Євген 
В’ячеславович, Овдієнко Сергій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арумтек" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Програмне забезпечення "Рабочий кабинет перевозчика хлеба и 
хлебобулочных изделий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації роботи експедиції 
хлібокомбінату. Має функціонал веб-інтерфейсу та тонкого клієнта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52310  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Марина 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)  Методичні рекомендації "Розвиток музичної пам’яті студентів у 
процесі інструментально-виконавської діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена комплексна методика розвитку музичної пам’яті студентів 
у процесі інстументально-виконавської діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52311  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сегеда Наталя 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)  Методичні рекомендації "Основи музично-педагогічної творчості. 
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Основи 
теорії та історії музичної педагогіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У рекомендаціях розкрито методику вивчення питань щодо сутності, 
змісту, структуру музично-педагогічної творчості педагога.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52312  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сегеда Наталя Анатоліївна  
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: 
історія, методологія, теорія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В монографії представлено результати дослідження проблем 
професійного розвитку викладача музичного мистецтва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52313  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дроздов Олексій Леонідович, Кочет Крістина Олександрівна, Куделя 
Ігор Васильович, Біленко Маріна Вікторовна, Кітенко Наталія 
Дмитрівна, Гайдаш Олександра Миколаївна, Шалапута 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)  Методичний посібник "Диагностическое значение определения 
липопротеидов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В даному виданні викладено основні характеристики та особливості 
метаболізму ліпідів, ліпопротеїдів та аполіпопротеїдів, класифікація 
гіперліпідемій, а також діагностичні алгоритми обстеження на основі 
лабораторних досліджень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52314  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзяк Георгій Вікторович, Дроздов Олексій Леонідович, Шульга 
Сергій Михайлович, Глух Ігор Семенович, Глух Андрій Ігорович, Адаб 
Мухамед, Кравець В'ячеслав 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)  Методичний посібник "Лецитин и его биологические свойства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52315  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пащенко Володимир Іванович, Пащенко Сергій Володимирович, 
Титов Микола 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)  Твір "Кто я?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52316  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Человек это - Я, Ты, Он, Тот, Кто, Ом, Мо. Методика, 
как стать человеком Я, Ты, Он, Тот, Кто, Ом, Мо"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52317  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петранюк 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)  П’єса для дітей "Снігурка-Христинка і віртуальна троянда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новорічні пригоди у всесвітній мережі. Дівчинка Снігурка потрапляє 
в пастку Чорної королеви- володарки негативного інтернету.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52318  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Shanti People (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Krishna is love"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52319  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стащук Дмитро Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
LVD&RAV оцінки вартості банківського бізнесу на основі кредитного 
рейтингу" ("LVD&RAV")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52320  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стащук Дмитро Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
ALSAP рейтингового оцінювання банків" ("ALSAP")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52321  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Ірина Андріївна  
 

Повне ім’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 "ЯРИНКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення складається з кола, зовні якого розташовані 36 спіралей, 
виконаних у вигляді прямокутних візерунків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52322  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Как жить?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52323  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Твоя звезда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52324  
Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Спецназ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52325  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Подожди, останься"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52326  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Спортсмен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52327  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

453 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Малолетка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52328  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня " Гороскопы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52329  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Дорогой, любимый, с днем рождения!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52330  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Наша Любовь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52331  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня " Голубые глаза"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52332  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня " Мы расстались"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52333  
 

Дата реєстрації авторського права  26.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Обниму и зацелую"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52334  
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Дата реєстрації авторського права  28.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Лебідь Ірина Віталіївна, 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 "Геоінформаційна система та база даних 
Державного кадастру природно-заповідного фонду України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для удосконалення та уніфікації процесів 
надання адміністративних послуг. Принцип полягає в автоматизації 
процесів обміну інфомармацією, при якому не витрачається зайвий 
час, дані передаються в повному обсязі. При цьому кожному з 
учасників процесу доступна інформація, що може використовуватися 
для контролю над якісним наданням адміністративних послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52335  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапіга Ольга Вікторівна, Кахута Ігор Вікторович, Бернацький Юрій 
Миколайович, Струков Олексій Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система оперативного взаємного сповіщення 
про продукцію, що становить серйозний ризик"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52336  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бернацький Юрій Миколайович, Кахута Ігор Вікторович, Струков 
Олексій Вікторович, Голубець Олександр Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Національна інформаційна система 
ринкового нагляду"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52337  
 

Дата реєстрації авторського права  28.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Порутенко Валерій Георгійович, Репех Андрій Васильович, 
Твердохліб Олег Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Колективне мале підприємство "Інформпроект" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Оренда" ("АС  
"Оренда")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є комплексом методологічних, інформаційних рішень, які 
забезпечують електронне діловодство щодо управління процесами 
надання об'єктів нерухомості  у оренду, у тому числі, ведення фондів, 
договорів, та ін.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52338  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ANABASTON (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 зі словами "Музыка громче"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52339  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рубановська Катерина Іванівна  
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Серия одноминутных видеосоветов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний одно-двохвилинний матеріал професійних юридичних, 
аудиторських, бухгалтерських порад для широкого використання 
серед населення України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52340  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кир'янова Олена Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Програма тренінгу "Особистісні 
компетенції ефективного менеджера: формування та розвиток" 
("Програма тренінгу "ОКЕМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма тренінгу "ОКЕМ" покликана сформувати та розвинути в 
учасників комплекс універсальних особистісних компетенцій, 
необхідних для ефективної професійної діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52341  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Відеолекції з теоретичних основ 
макроекономіки" ("Відеолекції з макроекономіки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

10 відеолекцій в яких відповідно до робочої навчальної  програми в 
формі відео викладено основний зміст дисципліни.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52342  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кир'янова Олена Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Управління конфліктами: практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум призначений для проведення тренінгових , семінарських, 
практичних занять з управління конфліктами, а також для 
самостійного опанування.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52343  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Фінансовий облік - 2 (облік зобов'язань, 
капіталу, звітність)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52344  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Євгеній Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
збірника практичних завдань "Інформатика. Комп'ютерний аналіз 
економічних даних: моніторинг знань"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52345  
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Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Євгеній Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Фінансовий контролінг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52346  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Євгеній Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника "Управлінський облік і аналіз у бюджетних 
установах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52347  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Євгеній Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
навчального посібника-тренинга "Фінансовий облік - 1, 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

460 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52348  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Євгеній Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
монографії "Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах 
глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52349  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Євгеній Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
науково-історичного видання "Дело и жизнь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52350  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Євгеній Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн оформлення обкладинки 
монографії "Обліково-аналітичне забезпечення управління 
біологічними перетвореннями в інкубаторно-птахівничих 
підприємствах"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52351  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Портянко Володимир Костянтинович, Волк Анатолій 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)  Пісня "Вічний як Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гімн-пісня Тарасу Шевченку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52352  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатов Борис Трохимович, Піза Дмитро Макарович, Касьян 
Костянтин Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Асемблер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розглянуто елементи і конструкції мови Асемблер для 
персональних комп'ютерів на процесорах Intel. Наведено приклади 
застосування базових команд, директив і операторів Асемблера. 
Описано базові структури програм. Наведено приклади програм, 
контрольні питання для самопідготовки та модульного контролю, а 
також вправи для самостійної роботи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52353  
Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мастиновський Юрій Вікторович, Шишканова Ганна Анатоліївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія функцій комплексної змінної"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику наведено розділ вищої математики "Теорія функцій 
комплексної змінної" відповідно до кредитно-модульної системи 
навчання. Разом зі стислим викладанням теорії, яке орієнтоване на 
практичне використання, посібник містить приклади розв'язків 
завдань, теоретичні питання, завдання для самостійної роботи, 
домашні завдання та варіанти модульних тестових завдань з 
відповідями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52354  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Марина Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Клетка - система систем разного уровня 
сложности (Введение в биологию клетки)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник, який містить оригінальний матеріал про 
структурно-функціональної одиниці живої матерії - клітці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52355  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чижик Віктор Васильович, Запорожець Олена 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 "Спортивна морфологія"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику висвітлено загальнотеоретичні основи вчення про 
адаптацію, питання адаптації до м’язової діяльності функціональних 
систем виконання, забезпечення та управління рухами, вплив 
фізичних вправ на загальні розміри і пропорції тіла.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52356  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидорович Марина Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Теоретичні знання в змісті шкільного курсу біології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії розглядаються наукові засади формування знань з 
біології в учнів загальноосвітньої школи, які формуються завдяки 
аналізу генезису підходів конструювання теоретичних узагальнень у 
сучасній науці про життя.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52357  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Сергій Анатолійович, Романенко Сергій Миколайович, 
Каширін Олександр 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)  Програмне забезпечення "Converter Selena-Andromeda" ("ConvSA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення виконує функції інтеграції систем передачі 
тривожних сповіщень "Селена" та "Андромеда Центр Охорони".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52358  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горб Валерій Геннадійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "ПК-Сервіс" 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "POS-servis Pro"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмне забезпечення для спрощення процесу продажу в різних 
сферах торгівлі, яке дозволить вести діяльність комфортніше і 
швидше.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52359  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анна Корсун (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 "Why"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52360  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобзєва Марина Валеріївна (Тамі Хлої)  
 
Повне ім’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 "Крила Аріадни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52361  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-художній твір "Веселый гоблин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця казка про маленького гобліна Орфика, який був настільки 
маленьким, що усі гобліни вважали його слабаком і часто кривдили. 
Вже так було прийнято у гоблінів - кривдити тих, хто був дещо 
слабшим. Тому життя у Орфика було не дуже радісним, можна навіть 
сказати було сумним. Але одного разу він випадково потрапляє в 
абсолютно інший світ...  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

465 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52362  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Володимир Ілліч, Братченко Олександр Васильович, 
Бобрицький Сергій Владиславович  

 

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)  Науковий твір "Структурна формула тягового приводу рухомого 
складу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В результаті аналізу існуючої класифікації тягових приводів рухомого 
складу запропоновано новий підхід до описання особливостей їх 
конструкції за допомогою відповідних структурних формул, які 
характеризують структуру основних модулів конструкції тягових 
приводів відповідного класу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52363  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Все на свете для тебя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня про відносини чоловіка і жінки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52364  
Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Явтушенко Олександр Вікторович, Явтушенко Анна Володимирівна, 
Васильченко Тетяна Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Проектування та розрахунок кривошипних 
пресів. Курсове проектування"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуті питання проектування та 
розрахунку кривошипних пресів. Приведені розрахункові залежності, 
довідкові дані та методичні вказівки, необхідні для проектування 
кривошипних пресів та їх вузлів. Посібник призначений для студентів, 
які навчаються по спеціальності 8.05050203 "Обладнання та технології 
пластичного формування конструкцій машинобудування".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52365  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петруня Рімма Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Викуп на втечу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52366  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Покотило Ігор 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 "Пояснювальна записка. Теорія "Октаедра" - 
концепція інегративних аксіологічних систем в комунікаціях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Модель є послідовністю декількох цінних систем, що створюють 
особистість комунікатора/парламентера.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52367  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Гармонист"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52368  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Науково-виробничий 
діагностичний центр" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методологія експертного обстеження 
(технічного діагностування) стану металу елементів парових та 
водогрійних котлів при використанні акустико-емісійного методу 
контролю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методологія регламентує обсяги застосування акустико-емісійного 
контролю у відповідності з Настановами ДСТУ 4227-2003 при 
експертному обстеженні стану металу  елементів парових та 
водогрійних котлів. Документ призначений для фахівців і посадових 
осіб, які займаються оцінюванням і прогнозуванням технічного стану 
об'єктів з метою встановлення можливості їх подальшої експлуатації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52369  
 

Дата реєстрації авторського права  29.11.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Електронний довідково-методичний 
посібник для дизайнерів-практиків: "Дизайнерська діяльність: 
стандарти і розцінки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма надає можливість ознайомитися з методичними і 
практичними аспектами нормативного забезпечення дизайн-
органомічними діяльності; специфікацією стандартизації у сфері 
дизайну, ергодизайну як засобу упорядкування термінології.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52370  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Олександр Євгенович, Павлов Вадим Володимирович, 
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 "Спостереження маршруту та якості процесу 
передачі інформаційних даних через Інтернет-мережу для дослідження 
мережецентрованих систем віддаленого керування динамічними 
об’єктами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52371  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного ігрового фільму "Собачий 
холод"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52372  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Go-A (псевдонім), 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 "Вареники з к..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52373  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Go-A (псевдонім), 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 "Купала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52374  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 
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 "Ой у полі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52375  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Go-A (псевдонім), 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 "Танула"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52376  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка для дітей "Золотой клубочек"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52377  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів для дітей дошкільного віку "Твої знайомі тваринки" 
серія "Яринка-Малинка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52378  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Золотий клубочок" серія "Ялинка -Малинка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52379  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипкіна Александра Сергіївна  
 

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 "Добро и Зло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52380  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чулов Геннадій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір "Банк требует вернуть кредит. Что делать?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52381  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масленко Максим Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Валет мечей" ("Путь домой")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52382  
 

Дата реєстрації авторського права  02.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аляб’єв 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 малюнків "Емблема Федерації екстремальних видів спорту 
України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52383  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Олена Миколаївна, Коваленко Юрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка сценаріїв "№3..." телевізійних програм (шоу, вікторин тощо)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52384  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присяжнюк Віталій Володимирович, Пономаренко Доброслав 
Олексійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Волновое самопознание"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма за своєю структурою поділяється на два блоки, перший 
блок - блок самопізнання, другий блок - блок присвячений 
самозахисту.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52385  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буратчук Наталія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика ІРММ ймовірного моделювання руху 
товарних запасів" ("ІРММ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена модель дозволяє оптимізувати процес управління запасами 
для торгівельного підприємства на основі матемматичного апарату 
ланцюгів Маркова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52386  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобрин Іван Васильович (Янош :-) )  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52387  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксененко Геннадій Анатолійович (Арефьев)  
 
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 з англійської мови "English for all" - "Английский для всех"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52388  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коголь Павло Володимирович (Drama & Comedy Theatre)  
 
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 "They will come to capture you"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52389  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 

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, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення частоти малих власних 
коливань важкого циліндра у циліндричній виїмці, утвореній 
брахістохроною"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В результаті реалізації методики отримана відповідна формула для 
шуканої частоти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52390  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 

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, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика знаходження алгебраїчного рівняння 
"брахістохрони для циліндра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В результаті реалізації методики шукане рівняння отримане у вигляді 
двох параметричних трансцендентних рівнянь в які входять радіус 
циліндра.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52391  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Віктор Петрович  
 

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, креслення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика побудови диференціального рівняння 
"брахістохрони для важкого циліндра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методами варіаційного числення знайдене рівняння, що 
перекочується у циліндричній виїмці із шуканою напрямною кривою 
без ковзання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52392  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андросюк Євген Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Еталон" ("Еталон")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52393  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарист Андрій Вікторович  
 
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 У" ("Еліпс У")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52394  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малахов Герман Борисович  
 
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 "Акорд-4" ("Акорд-4")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52395  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощенко Олексій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Епіцентр" ("Епіцентр")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52396  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Візир П" ("Візир П")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52397  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

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 "Експрес" ("Експрес")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52398  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Крос" ("Крос")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52399  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

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 "Танк" ("Танк")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52400  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Візир Р" ("Візир Р")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52401  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучмак Оксана Богданівна  
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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  Літературний письмовий твір, Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Микробиология, 
вирусология и иммунология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює морфологічні, фізіологічні, культурні, 
біохімічні, тинктріальні особливості збудників бактеріальних та 
вірусних захворювань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52402  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучмак Оксана Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Microbiology, virology and 
immunology"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює морфологічні, фізіологічні, культурні, 
біохімічні, тинктріальні особливості збудників бактеріальних та 
вірусних захворювань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52403  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучмак Оксана Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс лекцій висвітлює морфологічні, фізіологічні, культурні, 
біохімічні, тинктріальні особливості збудників бактеріальних та 
вірусних захворювань. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52404  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медицинская биология, 
паразитология и генетика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює структурно-функціональну організацію 
еукаріотичної клітини, види клітинних поділів, закономірності 
спадковості, мінливості, онгогенезу, причини природжених вад 
розвитку, генних та хромосомних захворювань людини, загальні 
поняття паразитології і т.д.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52405  
Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бігуняк Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медична біологія, 
паразитологія та генетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює структурно-функціональну організацію 
еукаріотичної клітини, види клітинних поділів, закономірності 
спадковості, мінливості, онгогенезу, причини природжених вад 
розвитку, генних та хромосомних захворювань людини, загальні 
поняття паразитології і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52406  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Medical Biology, Parasitology 
and Genetic"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює структурно-функціональну організацію 
еукаріотичної клітини, види клітинних поділів, закономірності 
спадковості, мінливості, онгогенезу, причини природжених вад 
розвитку, генних та хромосомних захворювань людини, загальні 
поняття паразитології і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52407  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙМ ІНВЕСТ" 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Инструкция по применению 
"Протеиновый шейк "Fit Balance"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52408  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Анатолій Петрович, Мартинюк Ігор Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений графічний твір "Дизайн ємкостей для упакування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено збірку фотографій дизайну зовнішнього  вигляду 
ємкостей, а саме: кошики для пакування з перегородками, лоточки 
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для пакування та випікання, кошики для пакування з перегородками 
та кришкою.   
    

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52409  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терлецький Валентин Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Кілька років зими"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір про пошуки людини свого місця в світі, свого призначення.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52410  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Громов Євген Володимирович, Бондаренко Тетяна Сергіївна, Драгун 
Володимир Володимирович  

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Українська інженерно-педагогічна академія 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Апаратно-програмний комплекс для 
фронтального тестового контролю знань учнів під час проведення 
аудиторних занять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52411  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шмідт Віктор Микитович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірнику ставиться мета позитивного впливу на формування 
основних рис характеру дітей українського простолюду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52412  
 

Дата реєстрації авторського права  03.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайко Тетяна Анатоліївна, Олійник Андрій Олександрович, Субботін 
Сергій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система синтезу 
асоціативних правил на основі інтелектуальних обчислень для 
неруйнівного діагностування  та класифікації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52413  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каганська Юлія Владиславівна  
 

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 "Програмне забезпечення "Система 
забезпечення доступу до моделей та НДІ АСК ВП УЗ-Є (Model 
Download Gate - MDL-Gate, v 4.0)" ("MDL-Gate")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52414  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазок Олексій Михайлович  
 

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 "Розрахунок аеродинамічних сил та 
параметрів поздовжнього руху безпілотного літального апарата"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52415  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапкіна Інна Олександрівна, Бондар Алла Віталіївна  
 

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 "Алгоритм определения индикатора сбалансированности 
ценности лизинговых проектов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті представлена модель планування цінності лізингового 
проекту та алгоритм визначення рівноважної ставки дохідності 
проекту для ліссора та рентера.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52416  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 
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), твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературна збірка "Вірші про звіряток" cерія "Яринка-Малинка" 
("Яринка-Малинка "Вірші про звіряток")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52417  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 
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), твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка (вірші) серія "Яринка-Малинка" - "День народження 
мишеняти" ("Яринка-Малинка "День народження мишеняти")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52418  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 

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  Твір образотворчого мистецтва, складений твір, літературний 
письмовий твір (поезія)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Про Зайчика" cерія "Яринка-Малинка" ("Яринка -
Малинка "Про Зайчика")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52419  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітенко Валентина Миколаївна (ВЕРЕНЕЯ)  
 

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 "Волшебная шкатулка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52420  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Лебідь Ірина Віталіївна, 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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації процесів надання 
адміністративних послуг за напрямом охорони природних ресурсів та 
заповідної справи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для удосконалення та уніфікації процесів 
надання адміністративних послуг, що стосуються охорони природних 
ресурсів та заповідної справи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52421  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Лебідь Ірина Віталіївна, 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 "Система автоматизації процесів надання 
адміністративних послуг за напрямом екологічного та геологічного 
моніторингу, екологічної та геологічної експертизи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для удосконалення та уніфікації процесів 
надання адміністративних послуг. Принцип полягає в автоматизації 
процесів обміну інформацією, при якому не витрачається час та не 
втрачається інформація, а також контролю над якісним виконанням 
адміністративних послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52422  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Лебідь Ірина Віталіївна, 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 "Система автоматизації процесів надання 
адміністративних послуг за напрямком екологічної безпеки та 
дозвільної системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для удосконалення процесу надання 
адміністративних послуг, що стосуються екологічної безпеки та 
дозвільної системи.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52423  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куріненко Володимир Леонідович, Лебідь Ірина Віталіївна, 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 "Система автоматизації процесів надання 
адміністративних послуг за напрямом видачі дозволу на викиди 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами для об'єктів 2-3 групи"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для удосконалення та уніфікації процесів надання 
адміністративних послуг. Принцип полягає в автоматизації процесів 
обміну інформацією між відділами підприємства/організації/установи, а 
також контролю над якісним виконанням адміністративної послуги 
видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними 
джерелами для об'єктів 2-3 групи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52424  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник учбових програм "Сборник программ Меналиевой Веры для 
обучения персонала салонов красоты, спа комплексов, медицинских 
центров"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52425  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бортова Марина 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)  Сценарій шоу "Невероятное научное шоу "Школа научных чудес"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Науково-освітнє шоу, персонажі якого у розважальній формі 
демонструють досліди і експерименти дітям з області фізики, хімії, 
природознавства, анатомії, астрономії, математики та інш.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52426  
 

Дата реєстрації авторського права  04.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгопола Катерина Станіславівна, Набоченко Ольга Олександрівна  
 
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)  Рукопис видання "Навчальний посібник з рельєфного малювання. 1 
клас" для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 
сліпих дітей в 2 частинах"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Видання написано відповідно до навчальних програм з образотворчого 
мистецтва для сліпих дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52427  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Ескіз "А 03"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На ескізі зображено оригінальний знак, який містить напис, що 
складається з літери "А" та цифр "0" та "3", які виконані 
оригінальним шрифтом білого кольору в червоному колі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52428  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахоль Борис Євгенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52429  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галян Дарина Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір учбового характеру "Комплект таблиць з граматики англійської 
мови"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52430  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромасевич Юрій Олександрович, Ловейкін Вячеслав Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика визначення тривалості розгону 
асинхронного приводу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Приведену методику визначення тривалості розгону асинхронного 
приводу використовують у випадках коли максимальний та пусковий 
моменти асинхронного приводу рівні між собою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52431  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52432  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Максим Сергійович, Докука Олег Миколайович, 
Карпенко Анатолій Васильович, Кулик Володимир Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комплексна інтерпретація свердловинних 
досліджень приповерхневих гірських порід"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для отримання петрофізичних параметрів 
піщано-глибинних гірських порід вздовж розрізу свердловин 
глибиною до 50 м. за результатами вимірювань комплексом нейтрон-
нейтронного, гамма-гамма і гамма-каротажу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52433  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Борисов Андрій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Пассенджер "С": Избранный"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Максим рятує хворих від смерті завдяки здатності його організму 
виробляти імуноречовину проти небезпечних вірусів. Ця стораона 
життя Максима є таємницею для оточення, зокрема, для Світлани, яку 
він кохає, та Валери, суперника в кохання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52434  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
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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", третій том"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман в п’яти томах відомого в XIX столітті польського письменника 
Едвард\да Тарши, третій том якого присвячений участі головного 
героя у поході по переслідуванню Запорізьких козаків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52435  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ксьонова Олена Валеріївна  
 
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 "Модель 
оцінки внутрішньої соціальної ефективності" ("МОВСЕ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлена методика експрес діагностики діяльності підприємства, 
яка грунтується на найбільш об’єктивних і значущих параметрах, 
дозволяє дати кількісну оцінку внутрішньої соціальної ефективності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52436  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведев Валерій Кирилович  
 
Повне ім’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 "Об исторически сложившейся сегодня необходимости 
превращения мировой жемчужины - Крыма, символа героизма 
Севастополя и Херсонеса Таврического, олицетворения преемственности 
древности и дня сегодняшнего, купели христианской Руси в современный 
высокоразвитый международный духовный центр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52437  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Віталій Іванович, Саржевський Сергій Никодимович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру - стаття "Типология 
невротических и психотических расстройств при употреблении 
психоактивных веществ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52438  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голічев Юрій Анатолійович, Голічев Петро 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 "Панно-барельеф "Катер у причала 
"Ласточкино гнездо"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Панно барельєфного типу, виконано за мотивами дивовижних 
кримських пейзажів і пам’ятника архітектури та історії в передмісті 
селища Гаспра.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52439  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Олександр Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Опыт применения лечебной физкультуры в лечении 
диспластической нестабильности шейного отдела позвоночника у детей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Вивчено ефективність терапії диспластичної нестабільності шийного 
відділу хребта з використанням комплексу лікувальної фізкультури у 
60 дітей, які перебували під спостереженням в клініці ортопедії і 
травматології для дітей науково-дослідного інституту травматології  
та ортопедії Донецького національного медичного університету.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52440  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казановський Андрій 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 з включенням словосполучення "HAPPY 
DUCK"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52441  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валерій 
Володимирович, Галацан Олександр Вікторович, Шаповалов 
Валентин Валерійович, Рищенко Оксана Олександрівна, Васіна Юлія 
Володимирівна, Радіонова Вікторія Олександрівна, Малініна Наталія 
Генадіївна, Омельченко Володимир Олексійович, Мовсісян Аліна 
Гарушівна, Сухая Марина Юріївна, Казяйчева Аліна Олександрівна, 
Хмелевський Микола Олександрович, Сєдакова Людмила 
Анатоліївна, Рогожнікова Оксана Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Науково-методичні рекомендації до аудиторної та 
самостійної роботи з питань інтернатури за спеціальністю "Загальна 
фармація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Науково методичні рекомендації до аудиторної та 
самостійної роботи з питань інтернатури за спеціальністю "Загальна 
фармація"/Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Галацан О.В., 
Шаповалов В.В.(мол.), Рищенко О.О., Васіна Ю.В., Радіонова В.О., 
Малініна Н.Г., Омельченко В.О., Мовсісян А.Г., Сухая М.Ю., 
Казайчева А.О., Хмелевський М.О., Сєдакова Л.А., Рогожнікова О.В. - 
Х.: Фактор, 2013.-260с. - (Серія "Медичне та фармацевтичне право") 
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Анотація   

Видання містить актуальні конспекти лекцій, семінарських та 
практичних занять з організації, управління та економіки фармації, 
фармацевтичної технології ліків, клінічної фармації, фармацевтичного 
аналізу лікарських засобів, фармакогнозії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52442  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гишка Ігор Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Формування амбушура трубача (традиції та базинг). 
Дослідження"   

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Формування амбушура трубача (традиції та базинг) 
Дослідження. - Львів: ЗУКЦ, 2002. - 136 с.: іл. 29 

 

 

Анотація   

Книга присвячена комплексному дослідженню будови і 
функціонування основних елементів виконавського апарату трубача.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52443  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Райтер Віталій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "А 03 АПТЕКА 03 МЕРЕЖА ДОСТУПНИХ ЛІКІВ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На ескізі зображено оригінальний знак, який містить напис білими 
літерами "А 03" в червоному колі, під яким розміщено 
словосполучення "АПТЕКА 03 МЕРЕЖА ДОСТУПНИХ ЛІКІВ" 
сірого кольору, всі літери виконані оригінальним шрифтом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52444  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (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), твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературна збірка віршів для дітей серії "Яринка-Малинка" - "Про 
їжаків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка віршів написана для дошкільників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52445  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
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), твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературна збірка серії "Яринка-Малинка" - "Про Ведмедика"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка віршів написана для дітей дошкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52446  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

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), твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературна збірка серії "Яринка-Малинка" - "Лісова школа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів написана для дітей дошкільного віку. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52447  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (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), твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературна збірка серії "Яринка-Малинка" - "Іжачок-Добрячок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитяча книжка для дітей дошкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52448  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Резников Владислав 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 "Командообразующий тренинг нового поколения в 
формате "TOOBEEZ" ("TOOBEEZ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує командоутворюючий тренінг нового покоління, який 
застосовується в сфері особистісної і командної психології і 
тимбілдінгу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52449  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Спосіб зберігання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52450  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  
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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 "Сушка для овочів та фруктів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52451  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Прополісована вощина"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52452  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Спосіб доставки біологічних субстанцій в 
бджолину родину для лікування хвороб у бджіл"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52453  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домбровський Валерій Петрович, Домбровський Іван Валерійович, 
Домбровська Ольга Валеріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Вощина з пробіотиками"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52454  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сафронов Віктор Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Явище обертання рідини або газу при стіканні у 
вузький потік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52455  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Дмитрович, Пігуль Віталій Анатолійович  
 

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  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Василий Будник. От штурмовика к 
космическим ракетам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52456  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Дмитрович, Стеценко Анатолій Якович, Кашанов 
Олександр Ерікович, Будник Зоя Дмитрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "БУДНИК. Дело всей жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга про життя і діяльність видатного конструктора і вченого в 
галузі ракетно-космічної техніки Василя Сергійовича Будника.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52457  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головецька Надія Омелянівна, Головецький Володимир Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник творів "Аудіохрестоматія для уроків музичного мистецтва, 5-
8 класи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52458  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
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 "Тяжелое похмелье"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52459  
 

Дата реєстрації авторського права  05.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Графічне зображення банки для напоїв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52460  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благун Володимир Анатолійович, Галіцин Олександр Іванович, 
Горобець Сергій Миколайович, Козачок Олег Сергійович, Лут Ганна 
Володимирівна, Марійко Борис Григорович, Марценюк Людмила 
Дмитрівна, Марценюк Михайло Петрович, Москаленко Євген 
Валентинович, Овчарук Анатолій Володимирович, Сошко Євген 
Володимирович, Стяжкін Юрій Михайлович, Сухов Андрій 
Володимирович, Сухова Тетяна Олександрівна, Чупахіна Наталя 
Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-БАРС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-технічний комплекс "Клієнт 
казначейства - Казначейство" ("ПТК "Клієнт казначейства - 
Казначейство")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує обслуговування розпорядників 
бюджетних коштів всіх рівнів органами Державної казначейської 
служби України в режимі реального часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52461  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благун Володимир Анатолійович, Галіцин Олександр Іванович, 
Горобець Сергій Миколайович, Козачок Олег Сергійович, Лут Ганна 
Володимирівна, Марійко Борис Григорович, Марценюк Людмила 
Дмитрівна, Марценюк Михайло Петрович, Москаленко Євген 
Валентинович, Овчарук Анатолій Володимирович, Сошко Євген 
Володимирович, Стяжкін Юрій Михайлович, Сухов Андрій 
Володимирович, Сухова Тетяна Олександрівна, Чупахіна Наталя 
Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-БАРС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Є-КАЗНА", 
модуль комп'ютерної програми "Казна-Доходи" ("АС "Є-КАЗНА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Комп'ютерна програма єдина інтегрована автоматизована система, що 
призначена для комплексної автоматизації ділових процесів 
Державної казначейської служби України з обслуговування 
розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів в режимі on-line. 
Побудована на базі комп'ютерної програми "Казна-Доходи".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52462  
 

Дата реєстрації авторського права  06.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Благун Володимир Анатолійович, Галіцин Олександр Іванович, 
Горобець Сергій Миколайович, Козачок Олег Сергійович, Лут Ганна 
Володимирівна, Марійко Борис Григорович, Марценюк Людмила 
Дмитрівна, Марценюк Михайло Петрович, Москаленко Євген 
Валентинович, Овчарук Анатолій Володимирович, Сошко Євген 
Володимирович, Стяжкін Юрій Михайлович, Сухов Андрій 
Володимирович, Сухова Тетяна Олександрівна, Чупахіна Наталя 
Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІТІ-БАРС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Електронний архів 
бухгалтерських документів НБУ" ("ПК "Електронний архів 
бухгалтерських документів НБУ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує ведення електронного архіву 
бухгалтерських документів з електронним цифровим підписом, 
оптимізацію формування звітності, відмову від щоденного друку 
бухгалтерських документів в паперовому вигляді, зменшення тривалості 
технологічних операцій закриття/відкриття дня, підвищення надійності 
збереження інформації та швидкості доступу до неї.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52463  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро Володимирович, Салигіна Юлія 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 "Крылья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52464  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "После тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52465  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро Володимирович, Салигіна Юлія 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 "Golden Moon"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52466  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро Володимирович, Салигіна Юлія 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 "Колыбельная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52467  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро Володимирович, Салигіна Юлія 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 "Когда с неба падает снег"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52468  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро Володимирович, Салигіна Юлія 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 "К тебе вернулась моя боль"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52469  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Любо-Дорого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52470  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис "Новый спортивный инструмент "Гиря Подгурского"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52471  
Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подгурський Станіслав Ельбертович  
 
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 "Упражнение по гиревой гимнастике Подгурского"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52472  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис "Силовое колесо Подгурского"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52473  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис "Гантельный ролик Подгурского"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52474  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Текст до пісні "Трохи пітьми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52475  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

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 общественного транспорта 21 города 
Украины в  GTFS формате"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52476  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

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, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База данных общественного транспорта 35 городов 
Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52477  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макухін Геннадій Феліксович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ескізів "Декоративні частини підлокітників"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі представлено ескізи декоративних частин підлокітників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52478  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

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)  Книга "Параграф 888 или не ходите дети в Африку гулять"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52479  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробей Олена Леонідівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма дошкільного розвитку 
"Психологічне ЕКО-середовище "ЛАДУШКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описані основні положення, за допомогою яких можна досягнути 
закладення базових фундаментальних вмінь та навичок, спрямованих на 
якісний контакт із оточенням: розвиток "я"-концепції з наголосом на 
самоусвідомленні та саморегулюванні; знайомство зі своїми особистісними 
потребами та пошук шляхів їх адекватного задоволення. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52480  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вахтін Анатолій Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Слава павшим и живым вовек"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52481  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлевич Валентина Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Скульптурна композиція з постаментом "Шлях в майбутнє 
(Материнство та Злітаючі птахи)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52482  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний 
центр "МІКС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МИКС ВЭБ-МОНИТОРИНГ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це програма моніторингу систем кондиціонування, безперебійного 
живлення та іншого інженерного обладнання будівель, споруд та 
приміщень спеціального призначення. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52483  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шинський Олег Йосипович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної 
академії наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Директивная технология "Организация производства 
отливок из стали, чугуна, медных и алюминиевых сплавов по 
газифицируемым моделям в объеме 1000 тонн/год. в условиях ОАО 
"Завод "Легмаш"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зазначена директивна технологія визначає розв'язання попередніх 
укрупнених інженерно-технічних, планово-економічних та 
організаційних задач при модернізації ливарного виробництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52484  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Табунщик Галина Володимирівна, Кудерметов Равіль Камілович, 
Притула Анатолій Вікторович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Проектування, моделювання та аналіз 
інформаційних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга містить основні концепції проектування, моделювання та 
аналізу інформаційних систем.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52485  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методика визначення маркетингової 
комунікаційної активності підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана методика дозволить підприємству визначати маркетингову 
комунікаційну активність і оцінювати ефективність маркетингових 
комунікаційних напрямів, а також налагодити ефективну систему 
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формування й реалізації маркетингової комунікаційної діяльності 
підприємства в цілому.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52486  
Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасниця Ірина Юліянівна, Квасниця Анастасія 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)  Науковий твір "Авторська програма розвитку дитини дошкільного 
віку "Великий світ маленької дитини" І ступінь національного 
культурологічного просвітницького проекту "Народознавство 
України: народи великої України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52487  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасниця Ірина Юліянівна, Квасниця Анастасія 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)  Науковий твір "Авторська програма розвитку і виховання дитини 
молодшого шкільного віку "Країнознавство: перші кроки. Наша 
Батьківщина - Україна" 1-2 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52488  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасниця Ірина Юліянівна, Квасниця Анастасія 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)  Науковий твір "Інноваційна педагогічна технологія навчальний 
заклад "Школа фундаментальних знань "PATRIMONIUM"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52489  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Миргородський Сергій 
Миколайович, Падалка Єгор Андрійович, Чопенко Дмитро Юрійович, 
Вознюк Вячеслав Володимирович, Гладкевич Павло Володимирович, 
Марков Ігор Миколайович, Штефан Єгор Володимирович, Кобець 
Олена Володимирівна, Горбань Олександр Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні системи ЛТД" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний проект "Реконструкція пішохідної зони від парку 
"Володимирська гірка" до Києво-Печерської лаври (І черга)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Для збереження паркового ансамблю та видових характеристик 
оглядового майданчику, підйом ліфтів відбувається до позначки на 4 м 
нижче за позначку майданчика. Назовні ведуть відкриті сходи та 
візковий ліфт - спуск до заскленого холу. Хол за допомогою сходової 
клітки та двох ліфтів сполучається з рівнем паркової дороги 
пішоходним переходом на інший бік дороги. Задля запобігання зсувам 
грунту влаштовуються підпірні стіни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52490  
 

Дата реєстрації авторського права  09.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Клумба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комбінований оригінальний знак у кольорі, що складається  зі 
словесної та зображувальної частин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52491  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навроцька Ольга 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)  Казка "Свинокролики, или в поисках Золотой русалочки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У казковому лісі живуть свинокролики, які літають. Свинокролик 
Мішута не вміє літати. Його подруга Ліолє здатна відкривати портали 
в інші світи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52492  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навроцька Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Зображення персонажу "Свинокролик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Свинокролик Мікуша - головний герой казки "Свинокролики, или в 
поисках Золотой русалочки". Він розумний, кмітливий, має багато 
друзів. Але він не вміє літати, як інші свинокролики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52493  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головацький Андрій Степанович, Черкасов Віктор Гаврилович, 
Сапін Михайло Романович, Парахін Анатолій Іванович, Ковальчук 
Олександр Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Анатомія людини. Том 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52494  
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Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Наталя Ілінічна  
 
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 "Хроническая лимфэдема губ. Клиника. Диагностика. 
Лечение"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52495  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Дослідження ефективності комбінованої ФАКО-
емульсифікації катаракти з модифікованою тунельною 
трабекулотомією у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою 
- шість місяців після операції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52496  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Наталя Ілінічна, Несін Олександр Федорович, Коваль Євген 
Анатолійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Заболевание губ. Клиническая картина. 
Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Профилактика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52497  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкасов Віктор Гаврилович, Дзевульська Ірина Вікторівна, 
Ковальчук 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)  Навчально-методичний посібник "Тестові завдання "Крок-1" - 
анатомія людини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52498  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Віктор Дмитрович, Лемешко Юрій Сергійович, Міронова 
Вікторія Леонідівна, Лемешко Тетяна Анатоліївна  

 

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 "Концепція системно-синергетичного підходу в 
управлінні проектами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52499  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Віктор Дмитрович, Лемешко Юрій Сергійович, Міронова 
Вікторія Леонідівна, Лемешко Тетяна Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Структура та організація синергетичної 
корпоративної інформаційної системи управління проектами та 
програмами"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52500  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Віктор Дмитрович, Лемешко Юрій Сергійович, Міронова 
Вікторія Леонідівна, Бородуля Ніл Сергійович, Пшенишний В’ячеслав 
Миколайович  

 
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 "Синергетична корпоративна інформаційна 
система управління проектами та програмами "Наука в 
університетах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52501  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Летичевський Олександр Адольфович, Летичевський Олександр 
Олександрович, Губа Антон Андрійович, Колчин Олександр 
Валентинович, Песчаненко Володимир Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Double Approximation Algorithm of Invariants 
Computation in Insertion Modeling"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Алгоритм обчислення інваріантів у інсерційних моделях було 
реалізовано у системі інсерційного моделювання IMS/  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52502  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбачевський Юрій Омелянович  
 

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)  Оповідання для дітей молодшого та середнього шкільного віку 
"Фестиваль планет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52503  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагідаєв Юрій Магомедович  
 

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 "Спосіб удосконалення діяльності виробничих відділів 
та служб підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52504  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Світлана Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Безответная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52505  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук’янов Владислав Валентинович  
 

Повне ім’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 "СОСЕДИ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52506  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук’янов Владислав Валентинович  
 
Повне ім’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 "СУСІДИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52507  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Веб-сайт "Клуб Декоративної Творчості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52508  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вікарчук Віктор Євгенович  
 
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)  Збірка творів "Стандарти ведення бізнесу мережі дитячих батутних 
розважальних комплексів "Sky Park" ("Скай Парк")"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52509  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перцева Тетяна Олексіївна, Кіреєва Тетяна Володимирівна, 
Бєлослудцева Ксенія 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)  Посібник "Маски" тяжких пневмоній: алгоритми діагностики та 
лікування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розрахований на лікарів різних спеціальностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52510  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

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 "Наростаючий/регресний відсоток" ("Н/Р відсоток")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52511  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гетьман Вадим Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Smash The Evil"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Збірка являє собою музичне супроводження до комп'ютерної гри 
"Smash The Evil". Автор збірки через музику надає можливість 
посилити емоційний стан людини, яка тренує зорову пам'ять та 
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варіативне просторове мислення. Музика допомагає користувачу 
глибше поринути в гру та отримати від неї задоволення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52512  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гетьман Вадим Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Сценарій до комп'ютерної гри "Smash 
The Evil"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою сценарій інтелектуальної гри, яка тренує зорову 
пам'ять та варіативне просторове мислення. Сценарій лаконічно 
вказує на поетапний план ведення гри, що допомагає користувачу 
отримати задоволення від гри та з успіхом пройти всі її рівні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52513  
 

Дата реєстрації авторського права  10.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Раїса Афанасівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Микола Руденко. "Найбільше диво - життя". 
Спогади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спогади - важкий жанр, тому, що автор має бути чесним із собою. 
Микола Руденко цього правила дотримується і наголошує, що в житті 
сповідував тільки правду, і робив те, у що вірив.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52514  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Огненный Цветок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка присвячена любовній ліриці. Чуттєвої, ніжної і темпераментно-
пристрасної одночасно.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52515  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ельперін Ігор Володимирович, Захарчук Юрій Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальна лабораторна робота - "Вивчення 
приладів для вимірювання тиску"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє вивчити принципи дії і конструкцію, а також 
виконати перевірку різноманітних вимірювальних перетворювачів 
тиску на персональному комп'ютері.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52516  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мадонова Олена Романівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Різдвяна казка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка про дівчинку Оленку шести-семи років, яка їде з батьками і 
сестрою святкувати вечір перед Різдвом з дідусем та бабусею.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52517  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смага Анжеліка Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст до пісні "Запах рідної землі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52518  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смага Анжеліка 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)  Текст до пісні "Вишиванка мами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52519  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Станіслав Олегович, Фролков Іван 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 "Мой герой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52520  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колбанцева Моніре Нігматзянівна  
Повне ім’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 "Афоризмы Монире Колбанцева"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52521  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Настільна книга туриста "С ветерком по Европе. Приготовьтесь к 
впечатлениям!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52522  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Олександр Сисойович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Нові підходи в розвитку ВНЗ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52523  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергеєва Неллі Григорівна, Мельніков Віктор Володимирович, 
Харкевич Христина Олегівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського 
Національної академії наук України 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних, комп’ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "База даних "Зообентос"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52524  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарев Юрій Миколайович, Мельніков Віктор Володимирович, 
Василенко Володимир Іванович, Жук Володимир Федорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського 
Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних, комп’ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "База даних "Біолюмінесценція Атлантичного 
басейну"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних являє собою підбір даних первинних біофізичних 
експедиційних даних та історичних архівних даних з наукових 
експедицій України і Атлантичний океан, Середиземне і Чорне моря. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52525  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Володимир Костянтинович, Ніколаєнко Ірина 
Володимирівна, Лямзін Андрій Олександрович  

 

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)  Наукова стаття "Концепція транспортного кластера сітілогістики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретичні аспекти створення транспортного кластера 
сітілогістики на принципах теорії системи і системного аналізу. 
Розроблено концептуальні основи формування структури 
транспортного кластера сітілогістики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52526  
Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лямзін Андрій Олександрович, Ніколаєнко Ірина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Оценка транспортной доступности объектов в 
городской логистике"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті сформовані показники, що характеризують транспортну 
доступність об’єктів і вантажних маршрутів в міській логістиці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52527  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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)  Науковий твір "Концепция управления гибкостью ресурсного 
потенциала страховых компаний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована авторська концепція, реалізація якої буде сприяти 
впровадженню нових методів та механізмів управління даним 
процесом з метою раціонального використання фінансових 
організаційних та комунікаційних ресурсів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52528  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чурікова Катерина Олексіївна  
 

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)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до визначення нечітких 
показників бюджетних програм регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Запропоновано науково-методичний підхід до управління ресурсами 
бюджету великого промислового регіону на базі не чітких множин, що 
дозволяє формалізувати невизначеність, властиву процесу реалізації 
бюджетних програм.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52529  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лактіонова Олександра Анатоліївна, Чишко Ірина Сергіївна  
 

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)  Науковий твір "Інтегральне оцінювання експансійної фінансової 
гнучкості суб'єктів господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано підходи до оцінювання фінансової гнучкості  і 
запропоновано методику визначення інтегрального показника 
експансійної фінансової гнучкості  суб'єктів господарювання. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52530  
 

Дата реєстрації авторського права  11.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плоткін Олексій Всеволодович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Градостроительное 
обоснование размещения туристическо-рекреационной прибрежной 
морской зоны и берегоукрепления в г. Приморск Приморского района 
Запорожской области"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52531  
 

Дата реєстрації авторського права  12.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осельська Леся Михайлівна, Осельський Віталій Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизованих програмних 
рішень "Сіверс" (САПР "Сіверс")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

САПР "Сіверс" призначений для автоматизації роботи роздрібних і 
гуртових мереж, виробничих підприємств, ведення оперативного і 
бухгалтерського обліку, включає в себе спеціалізовані програмні модулі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52532  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карбовнича Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хрестоматія з української літератури (позакласне читання) для учнів 6 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (з вадами зору)  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52533  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карбовнича Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хрестоматія з української літератури (позакласне читання) для учнів 5 
класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (з вадами зору)  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52534  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огульчанський Богдан Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для учнів 1 класу "Дорога Добра" з курсу "Християнська 
етика в українській культурі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52535  
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Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огульчанський Богдан Юрійович, Сіданіч Ірина Леонідівна  
 
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 учнів 3 класу "Дорога Доброчинності" з курсу 
"Християнська етика в українській культурі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52536  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернуха Віталій Григорович (Лонгін), Бєлкіна Елла 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 для учнів 4 класу "Дорога Мудрості" з курсу 
"Християнська етика в українській культурі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52537  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернуха Віталій Григорович (Лонгін), Бєлкіна Елла 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 для учнів 2 класу "Дорога Милосердя" з курсу 
"Християнська етика в українській культурі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52538  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник для вихователів ДНЗ "Дитина в довкіллі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник є частиною навчально-методичного комплексу, що 
складається з магнітної дошки, тематичих плакатів до неї, набору 
кольорових предметних картинок з магнітними властивостями та 
методичного посібника для вихователів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52539  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлєнька Ганна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Методичний посібник для вихователів ДНЗ "Віконечко в природу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник є частиною навчально-методичного комплексу, що 
складається з магнітної дошки, тематичих плакатів до неї, набору 
кольорових предметних картинок з магнітними властивостями та 
методичного посібника для вихователів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52540  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник з країнознавства "Meet the USA для учнів 11 
класу ЗНЗ різних типів шкіл"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник складається з 14 розділів, які містять тексти, що 
ознайомлюють учнів з географією, історією, суспільно-політичним 
ладом, економікою, культурою та освітою.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52541  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярош Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для вчителів-логопедів "Звуки 
вимовляємо, вимову виправляємо. Звук [Л]"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник створений на основі багаторічного досвіду роботи автора з 
дітьми над подоланням вимоги вад вимови звука [л]. Пропонований 
матеріал допоможе вчителям-логопедам в індивідуальній і груповій 
роботі з автоматизації звука [л] та диференціації звуків [р]- [л].  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52542  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Машовець Марина 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 для вихователів ДНЗ "Математична 
скарбничка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник є частиною навчально-методичного комплексу, що 
складається з магнітної дошки, тематичих плакатів до неї, набору 
кольорових предметних картинок з магнітними властивостями та 
методичного посібника для вихователів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52543  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романова Марія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Символика Главы Российского 
Императорского Дома Ее Императорского Высочества Государыни 
Великой Княгини Марии Владимировны"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52544  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатенко Костянтин Степанович, Ракша Тетяна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Збірка зображень ювелірних виробів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка забражень ювелірних виробів - творчий проект, призначений для 
його використання при створенні різноманітних ювелірних прикрас. 
Збірка містить 536 змалювань, які були створені протягом 10 років.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52545  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головчанська Євгенія Олександрівна, Макаров Іван Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль MD Modeller" ("MD 
Modeller")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний модуль створений для розробки зображень нових моделей 
одягу шляхом автоматичного комбінування зображень деталей, вузлів, 
декоративних елементів з перевіркою їх на конструктивну, 
технологічну сумістність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52546  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каланчук Галина Іванівна  
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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)  Казка "Загублений острів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52547  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Паранойя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52548  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ищу тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52549  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котик Олексій Віталійович  
 

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 "Цикл документальних програм "Україна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цикл документальних програм про Україну. Загальна кількість - 25 
програм. Тривалість кожної серії - 30 хвилин. Тема кожної серії - 
окрема область України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52550  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Монгарова Юліана Євгеніївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Вагон-Габарит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає змогу розрахуватии габарит вагону. Отримати напрямні 
внутрішні та зовнішні перетини вагону у верхній та нижній зоні. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52551  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ріяко Марина Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Брошура "Методические указания для занятий по Pole-dance"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Брошура призначена для учасників танцювальної школи, що мають 
початковий та середній рівень підготовки, та має за мету збільшення 
продуктивності тренувань та підвищення техніки виконня окремих 
елементів танцю на пілоні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52552  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теорія і практика оцінювання ефективності 
використання системи менеджменту якості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Узагальнено сучасні підходи до управління промисловими 
підприємствами на основі якості; визначені методи оцінювання 
ефективності управління підприємствами; проаналізовані методичні 
засади оцінювання ефективності СМЯ промислового підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52553  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колій Олександр Сергійович  
 

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 "Методика коректування  
місткостей транспортних районів на основі врахування динамічних 
процесів у транспортній системі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовується актуальність вирішення задачі по коректуванню 
місткостей транспортних районів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52554  
Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барун Марина Вікторівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів) Твір науково-практичного характеру "Методичний підхід до оцінки 
ефективності ресурсозберігаючих проектів з використання вторинних 
ресурсів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено методичний підхід до оцінки ефективності 
ресурсозберігаючих проектів з використання вторинних ресурсів, в 
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якому відображені не тільки економічні результати та витрати, а й 
врахована екологічна складова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52555  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахацька Аліна Борисівна (Долина Аліна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до фільму "Бессмертная партия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм присвячується найвідомішій шаховії партії всіх часів і народів, 
партії, зіграній в Лондоні в 1851-му році між Андерсеном і Кізеріцким, 
в якій Андерсену при втраті майже всіх важких фігур вдається 
поставити  фурорний мат чорному королю.   
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52556  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черноротов Володимир Олексійович, Крадінов Олексій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод усовершенствования диагностики поражения 
вертебральной артерии при шейном остеохондрозе для планирования 
санаторно-курортной медицинской реабилитации"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод заснований на виявленні порушення ходу хребетної артерії 
залежно від змін лордозу шийного відділу хребта, дегенеративно 
дистрофічних уражень диска і хребців шийного відділу хребта, та 
вимагає індивідуального підходу з урахуванням гемодинамічних змін 
хребетної артерії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52557  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черноротов Володимир Олексійович, Крадінов Олексій Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод диагностического исследования лордоза 
шейного отдела позвоночника при остеохондрозе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний метод діагностики дозволяє виявляти статистичну зміну 
шийного відділу хребта у вигляді зникнення фізіологічного лордозу з 
урахуванням змін у міжхребцевих дисках, що дозволяє встановити 
наявність дегенеративно-дистрофічного процесу в шийному відділі 
хребта, визначити стадію остеохондрозу шийного відділу хребта і 
призначити адаптивну патогенетичну медичну реабілітацію.   
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52558  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лехан Валерія Микитівна, Крячкова Лілія Вікторівна, Борвінко 
Ельвіра 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 оцінки структурної ефективності 
територіальних систем охорони здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52559  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лехан Валерія Микитівна, Крячкова Лілія 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 оцінки чутливості системи 
охорони здоров’я до очікувань населення на підставі опитування 
ключових респондентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52560  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменський Павло Ярославович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Квант життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі йдеться про революцію єства на прикладі головного героя, 
котрий подорожує у часі, будучи винахідником.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52561  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєв Кирило Дмитрович, Бабікова Катерина Олександрівна, 
Ісаєнко Володимир Миколайович, Білявський Георгій Олексійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Екологічний паспорт туристичної території (об'єкта)"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для встановлення основних напрямків розвитку будь-якої 
господарської та туристичної діяльності сьогодні необхідно мати 
спеціальну документацію, в якій відображені усі можливі впливи на 
довкілля, а саме і вплив шкідливих викидів в атмосферне повітря 
неочищених скидів у водні об'єкти та накопичення рівнів екологічної 
небезпеки відходів виробництва рівнів енергозбереження тощо.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52562  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузій Наталія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основи педагогічної творчості і майстерності. 
Програма курсу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Укладена програма навчального курсу є першою спробою 
інтегральної ідеї педагогічної творчості і майстерності на рівні 
навчальної дисципліни, визначення їх спільних характеристик та 
специфічних відмінностей, висвітлення загальних та  особливих 
підходів до формування студентів ПНЗ готовності до 
високопродуктивної педагогічної  праці.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52563  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабікова Катерина Олександрівна, Ніколаєв Кирило Дмитрович, 
Ісаєнко Володимир Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Екологічний паспорт сільської (агро) садиби і 
селітебної території"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52564  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овсянніков Вячеслав Георгійович  
 

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 "Лирика жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Не спіши жити", "Впустила в дом", 
"Подытожим", "Лайнер", "Окрыляеш", "Хочешь любви". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52565  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоруженко Константин Віталійович  
 
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 "Чеський фарфор "Thun"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка представлена 85 фотографіями, на яких зображено фарфорний 
посуд відомого виробника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52566  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Савінська (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 "Отпусти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52567  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Савінська (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 "Сарафан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52568  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Савінська (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 "Руки твои"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52569  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Савінська (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 "Дом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52570  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Савінська (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 "Нет тебя красивее"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52571  
Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Савінська (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 "Поле"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52572  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Савінська (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 "Гнездышко"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52573  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Савінська (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 "Журавли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52574  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Наталія Миколаївна, Беляк Юлія Ігорівна, Данилюк Ігор 
Семенович  

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автоматизована комп'ютерна програма "Фітнес-клас"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена на основі визначення метаболічної вартості 
занять аеробікою та їх адекватності функціональним можливостям 
жінок 18-25 років в залежності від соматотипу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52575  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Владислав Леонідович, Башмакова Ірина Халілівна, Бєлов 
Володимир Вікторович, Бояринцев Євген Львович, Гриб Катерина 
Олександрівна, Гриб Олег Миколайович, Захарова Марина 
Володимирівна, Килимник Олександр Миколайович, Куковиця 
Володимир Володимирович, Лобода Наталія Степанівна, Пилип'юк 
Віктор Вікторович, Сербов Микола Георгійович, Терновий Петро 
Анатолійович, 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 "Проведення гідроекологічної 
оцінки та розробка науково-обгрунтованих заходів щодо регулювання 
стоку та розчистки русел річок Довбока та Кубанка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Результати досліджень, методики та моделі, наведені в роботі, дають 
можливість здійснити заходи по створенню сприятливого 
гідроекологічного режиму річок Довбока та Кубанка і Куяльницького 
лиману, збереження та відновлення його природних ресурсів, 
попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52576  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Башмакова Ірина Халілівна, Гопченко Євген Дмитрович, Гриб 
Катерина Олександрівна, Гриб Олег Миколайович, Захарова Тетяна 
Василівна, Килимник Олександр Миколайович, Куза Антоніна 
Миколаївна, Лобода Наталія Степанівна, Павленко Стелла Василівна, 
Сербова Зінаїда Федорівна, Тучковенко Юрій Степанович  

 
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 "Оцінка можливих змін 
гідроекологічного режиму Куяльницького лиману під впливом 
глобальних кліматичних змін"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Результати досліджень, методики та моделі, наведені в роботі, дають 
можливість здійснити заходи по створенню сприятливого 
гідроекологічного режиму річок Довбока та Кубанка і Куяльницького 
лиману, збереження та відновлення його природних ресурсів басейну 
Куяльницького лиману в умовах глобальних кліматичних змін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52577  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Ганна Костянтинівна, Божок Юлія Володимирівна, 
Гращенкова Тетяна Валеріївна, Даус Марія Євгенівна, Дорофеєва 
Валентина Павлівна, Захарова Тетяна Василівна, Коробчинська 
Альона Олександрівна, Куза Антоніна Миколаївна, Лобода Наталія 
Степанівна, Отченаш Наталія Дмитрівна, Пилип'юк Віктор 
Вікторович, Селезньова Любов Василівна, Шаменкова Ольга Ігорівна, 
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 "Оцінка та передбачення наслідків 
антропогенного впливу на водні ресурси річок України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наукова новизна роботи полягає у розвитку математичних моделей, 
які використовуються для розрахунків характеристик стоку у 
природних та порушених антропогенних впливом умовах та їх 
практичному застосуванні для оптимізації управління  водними 
ресурсами України в майбутньому.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52578  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курта Сергій Андрійович, Лучкевич Євген Романович, Матківський 
Микола Петрович  

 
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)  Підручник для вищих навчальних закладів "Хімія органічних 
сполук"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга є підручником, що містить зібрані та систематизовані матеріали 
основ сучасної органічної хімії в чотирьох частинах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52579  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луковецький Антон Владиславович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект фотографій "Топологія і зовнішній вигляд друкованої 
плати до і після установки компонентів для приладу "Лінза"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Відображення топології та зовнішнього вигляду друкованої плати до і 
після установки компонентів для приладу "Лінза", що призначений 
для визначення координат власного місця розташування з достатньою 
точністю і відправки їх на віддалений сервер.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52580  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Вячеслав 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)  Науково-популярна стаття "Про розв’язання рівнянь більше 
четвертого ступеня"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52581  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варавіна Катерина Иосипівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Одинокая звезда"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Лірика збірки охоплює всі сторони людського життя, тут і кохання, і 
дружба, і віра, і гіркота втрат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52582  
 

Дата реєстрації авторського права  13.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцев Геннадій Миколайович  
 

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 дитячий твір "Валькина Радуга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Отець Валентин Переделкін пояснює синові красу людських якостей, 
таких як справедливість, відданість, співпраця, а також як їх 
застосувати в своєму житті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52583  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сєрга Микола Едуардович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Танцуй как Газманов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52584  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трачук Лідія Євгенівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Комплаєнс при лікуванні артеріальної гіпертензії: 
психокорекційна програма оптимізації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52585  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трачук Лідія Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Зв'язок комплаєнсу при лікуванні артеріальної гіпертензії з 
психологічними чинниками особистості"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52586  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трачук Лідія Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Психокорекційна програма особистісної спрямованості для 
підвищення комплаєнсу при терапії артеріальної гіпертензії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52587  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис "РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШОУ "ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ" ("ТВ-шоу "Особое мнение")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52588  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для радіо, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення, похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис "РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ 
"КОЗАКИ VS РАЗБОЙНИКИ" (ТВ-шоу "КОЗАКИ VS 
РАЗБОЙНИКИ")  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

544 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це реаліті-шоу в жанрі "міської погоні" з елементами відомої гри 
"Козаки і Розбійники". Гра проходить на певній закритій території.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52589  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токарєв Віталій Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис "РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ КАПИТАЛ-ШОУ "БАНКИР" (ТВ-шоу 
"БАНКИР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше у кожного глядача з'явилася можливість перевірити, скільки 
коштує його інтелект? Скільки він може заробити своїм розумом?  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52590  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’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 графічних зображень "Корпоративний (фірмовий) стиль "Glide 
Plus" ("Glide Plus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Корпоративний стиль, який складається з художніх рішень 
зовнішнього вигляду логотипу, слогану, місяць ведення господарської 
діяльності та інших художніх елементів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52591  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Константінов Сергій Федорович, Братель Сергій Григорович, Рогозін 
Станіслав Миколайович, Ткаченко Олена Євгенівна, Дрозд Олексій 
Юрійович, Білик Вадим Миколайович, Варивода Василь Іванович, 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

545 

Квітка Яніна Михайлівна, Куліков Володимир Анатолійович, Луговий 
Ігор Олександрович, Вільхова Лілія Євгенівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація 
доказування, особливості провадження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52592  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Константінов Сергій Федорович, Ткаченко Олена Євгенівна, Братель 
Сергій Григорович, Рогозін Станіслав Миколайович, Дрозд Олексій 
Юрійович, Білик Вадим Миколайович, Варивода Василь Іванович, 
Квітка Яніна Михайлівна, Куліков Володимир Анатолійович, Луговий 
Ігор Олександрович, Дрозд Валентина Георгіївна, Ключник 
Костянтин Петрович  

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52593  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад тексту до пісні "Панянка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52594  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрєєв Гліб Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад до пісні "Доллі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52595  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрєєв Гліб Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад тексту до пісні "Свінг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52596  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрєєв Гліб Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад тексту до пісні "Бутік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52597  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голяченко Андрій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медична та соціальна 
реабілітація"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює актуальні питання відновного лікування 
найбільш поширених захворювань, зокрема серцево-судинних 
захворювань, захворювань опорно-рухового апарату, нервової 
системи, та реабілітацію хворих після оперативних втручань та із 
акушерсько-гінекологічною патологією.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52598  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сван Ольга Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Безпека життєдіяльності та 
основи охорони праці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс передбачає наслідки порушень валеологічних основ формування 
здорового способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52599  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сван Ольга Борисівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Безопасность 
жизнедеятельности и основы охраны труда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс передбачає наслідки порушень валеологічних основ формування 
здорового способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52600  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медицинская и социальная 
реабилитация"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює актуальні питання відновного лікування 
найбільш поширених захворювань, зокрема серцево-судинних 
захворювань, захворювань опорно-рухового апарату, нервової 
системи, та реабілітацію хворих після оперативних втручань та із 
акушерсько-гінекологічною патологією.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52601  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Валерій 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)  Збірка малюнків "PADAM-PAM-PAM-D"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52602  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Валерій Іванович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "PADAM-PAM-PAM-P"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52603  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Валерій 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 малюнків "PADAM-PAM-PAM-F"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52604  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сван Ольга Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Basis of Labour Protection 
and Principles of Personal and Social Safety"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс передбачає наслідки порушень валеологічних основ формування 
здорового способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52605  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатурська Ганна Степанівна, Потіха Наталія Ярославівна  
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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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Pathological physiology"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання нозології, загальної етіології 
та патагенезу, сучасні уявлення про закономірності типових 
паталогічних процесів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52606  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатурська Ганна Степанівна, Потіха 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  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Патологическая 
физиология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання нозології, загальної етіології 
та патагенезу, сучасні уявлення про закономірності типових 
паталогічних процесів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52607  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сатурська Ганна Степанівна, Потіха 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  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Патологічна фізіологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання нозології, загальної етіології 
та патагенезу, сучасні уявлення про закономірності типових 
паталогічних процесів.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52608  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюк Олександр Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір "Пошуки скарбів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Звідки беруться скарби?! Чи можна їх відшукати і у наш час? 
І якщо можна, то де ж їх шукати?! 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52609  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоринська Ірина Ігорівна  
 
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 казок "Нема цьому кінця"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Прогулянка новими, ще недослідженими стежками, разом з героями 
казок не залишать вас байдужими.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52610  
 

Дата реєстрації авторського права  16.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луковецький Антон Владиславович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Прошивка (микропрограмма) для прибора 
"Лінза"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мікропрограма працює за принципом вічного циклу і кінцевих 
автоматів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52611  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломенний Андрій Миколайович, Шматенко Олександр Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування формулярного та страхового 
переліків лікарських засобів для медикаментозного забезпечення 
торакоабдомінальної травми на основі експертного оцінювання у 
військово-медичній службі" ("Методика формування формулярного 
та страхового переліків лікарських засобів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика призначена для підвищення якості медикаментозного 
забезпечення та його уніфікації під час лікування постраждалих із 
торакоабдомінальною травмою у військово-медичній службі. 
Формування формулярних та страхових переліків здійснюється на 
основі експертного оцінювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52612  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кущ Анатолій Васильович, Лосицький Юрій Георгійович  
 
Повне ім’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 "Эскизный проект памятника Тарасу 
Шевченко в Астане" ("Скульптурна композиція "Пам'ятник Тарасу 
Шевченко в Астані (республіка Казахстан)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52613  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манако Алла Федорівна, Синиця Катерина Михайлівна, Войченко 
Олексій Петрович, Попова Наталія Вадимівна, Кравченко Анна 
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Юріївна, Кудрявцева Світлана Павлівна, Чередніченко Микола 
Олександрович  

 
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 "Дистанційний курс "Безперервна освіта та 
інновації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний курс розраховано для всіх, хто має намір отримати початкові 
відомості про сутність сучасної безперервної освіти та ролі інновацій у 
її розвитку. Особливо даний курс може бути корисний аспірантам і 
молодим вченим, які займаються проблемами впровадження нових 
інформаційних технологій в освітній процес, створення нових систем 
для підтримки освіти, науковими дослідженнями в суміжних галузях.  
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52614  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манако Алла Федорівна, Синиця Катерина Михайлівна, Войченко 
Олексій Петрович, Попова Наталія Вадимівна, Кудрявцева Світлана 
Павлівна  

 
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 "Дистанційний курс "Нові інформаційні 
технології в освіті для всіх"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дистанційний курс створений з метою широкого багатоаспектного 
інформування користувачів про розвиток інформаційного суспільства 
та його основної складової - ІКТ в освіті для всіх. Основна увага 
приділена проблемам, які постають перед сучасним суспільством в 
разі використання ІКТ. Особливо курс може бути корисним 
аспірантам і молодим вченим, які займаються проблемами 
впровадження нових інформаційних технологій, в освітній процес, 
створення нових систем для підтримки освіти, науковими 
дослідженнями в суміжних галузях. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52615  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхименко Микола Дем'янович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Софи..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52616  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юхименко Микола Дем'янович  
 

Повне ім’я або 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 исчезай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52617  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Исповедь медитасексуала"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологія тантричних сексуальних відносин між двома 
медітасексуалами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52618  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Пирамида власти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Філософія політики. Дослідження політичної теми: а) амбітне "Я"; б) 
розвиток політичного соціуму; в) "Місто Сонця" майбутнього.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52619  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стригунівський 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 "Бібліотека механічних, електричних та 
сантехнічних інструментів-зборок для ArchiCad" ("Бібліотека "МЕР-
Z" для ArchiCad")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для створення. моделювання, редагування, 
тривимірної моделі інженерних мереж (вентиляції, кліматизації, 
водопостачання і каналізації холодо та теплопостачання, 
пожежогасіння, кабелів та кабельних каналів).     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52620  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Афян Артем Артурович, Овчаров Денис Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Адвокатське об'єднання "ЮСКУТУМ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Юридические советы Legal Alarm"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір представляє собою збірник юридичних порад, пояснень для 
невизначеного кола осіб, та інструкцію щодо використання 
відповідного програмного забезпечення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52621  
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Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Сергій Володимирович, Сєров Олександр Миколайович, 
Підько Євгеній Вікторович, Щеглов Сергій Сергійович, Шибкой 
Сергій Олександрович, Черноусов Андрій Віталійович, Гетьманцев 
В'ячеслав Володимирович, Іванков Ігор Павлович, Катасонов 
Станіслав Іванович, Якименко Ігор Миколайович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Рітейл-Консалтінг" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "StoreCraft" (Автоматизована система 
керування процесами торгівлі)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма здійснює керування, оптиматизацію та інформаційну 
підтримку усіх типів процедур та операцій, що використовуються в 
магазині, інтегрується з обліковими та іншими системами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52622  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романюк Сергій Володимирович, Сєров Олександр Миколайович, 
Підько Євгеній Вікторович, Щеглов Сергій Сергійович, Шибкой 
Сергій Олександрович, Черноусов Андрій Віталійович, Гетьманцев 
В'ячеслав Володимирович, Іванков Ігор Павлович, Катасонов 
Станіслав Іванович, Якименко Ігор Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Рітейл-Консалтінг" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RBS-Retail" (Автоматизована система 
керування процесами торгівлі)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює керування, оптиматизацію та інформаційну 
підтримку усіх типів процедур та операцій, що використовуються в 
магазині, інтегрується з обліковими та іншими системами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52623  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рожновський Сергій Миколайович (WLADAS)  
 

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)  Літературний письмовий твір (поезія) "Поетична збірка  
"СПОЧАТКУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це - вірші українською (222 твори), польською (56 творів), російською (20 
творів) мовами та двомовнозвіршоване есе "Місто Марії" (розповідь про 
історію міста Маріуполь та його мешканців в поетичній формі).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52624  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Асманов Решат Расулович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Мой Ай-Кью"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це інтелектуально-пізнавальна програма по історії, 
культурі, духовності та про сучасний світ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52625  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артем'єв Олексій Максимович  
 

Повне ім’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 "Клонированный Ленин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В романі у віршах розповідається про долі та життя людей підчас 
великих потрясінь та страшних змін, про моральну деградацію серед 
керівництва комуністичного режиму та спроби зберегти цю систему.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52626  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баранов Павло Юрийевич, Кучма Олена Олексіївна, Аракєлов Артем 
Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Комплексна оцінка якості оціночних послуг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52627  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибась Володимир Володимирович, Павлюк Ілларіон Станіславович, 
Рогожа Олег Сергійович  

Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис телевізійного твору "Жить легко! Между нами девочками шоу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма являє собою з'єднання практичних порад самого різного 
характеру (від психологічних законів спілкування до прикладних 
рекомендацій з вибору картоплі), які завжди зав'язані на діалозі трьох 
провідних антагоністок, які чудово доповнюють одне одну в 
обговоренні будь-якої теми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52628  
 

Дата реєстрації авторського права  17.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибась Володимир Володимирович, Павлюк Ілларіон Станіславович, 
Рогожа Олег Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис телевізійного твору "Звездный вечер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це легке, феєричне і видовищне ток-шоу, де особливий наголос 
робиться саме на шоу-складову. По атмосфері і духу це нагадує 
класичні "Frighday Night Show" різних форматів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52629  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Менделуца Денис Олегович, Монін Данило Анатолійович, 
Поремський Євген Миколайович, Михайлюк Олександр Степанович, 
Устімова Лілія Миколаївна, Ткачов Олександр Євгенович, Пращарук 
Андрій Сергійович, Фірсов Сергій Михайлович, Клименко Олег 
Володимирович  

 

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 SaaS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма - це онлайн система ведення обліку на 
підприємствах, розташована в обчислювальних сервісах і 
поширюється за принципом "Програма як послуга", тобто користувач 
платить за фактичний час використання програми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52630  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олейнікова Марина Геннадіївна, Долгушевський Михайло 
Леонідович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Каталог фірмового стилю кав'ярні-кондитерської 
"RED CUPS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розробка фірмового стилю кав'ярні-кондитерської, який містить в собі 
сукупність образотворчих, візуальних і інформаційних засобів, 
сукупність графічних елементів, за допомогою яких заклад підкреслює 
свою індивідуальність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52631  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко 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 повнометражного ігрового фільму "Серце тварини"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

17-річна дівчина Марія виходить заміж за некоханого чоловіка щоб 
врятувати себе і свого молодшого братика Петра від матері-п'яниці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52632  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного ігрового фільму "Лелеки повертаються 
додому"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Історія про село і війну. Війна руйнує стосунки родини. Хлопця, що 
повертається з війни через 10 років, не впізнає мати, його наречена 
вийшла заміж за іншого, все змінилося. Лише сестра, яку він востаннє 
бачив ще малою, через роки впізнає його.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52633  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Оксана Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Забув сказати "Дякую", 
тому і не помер"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молодий хлопець Сергій - біла ворона, над ним знущаються в 
технікумі, в нього проблеми вдома. Єдине, в чому він знаходить 
відраду - це його музика. Якось його вітчим, напившись, продає гітару 
хлопця, однокурсники знущаються, чуючи його насправді гарні пісні, і 
Сергій, не витримуючи, вирішує покінчити життя самогубством. Та 
випадковий знайомий не дає йому цього зробити. Сергій вирішує все 
змінити поїхавши з міста.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52634  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Светланова (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)  Музика до пісні "Черкаська земля калинова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52635  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сингаївська Олександра Іванівна, Дьомін Микола Мефодійович, 
Орел Анна Анатоліївна, Міщенко Олена Дмитрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-дослідна робота "Моделі структури інформаційного 
забезпечення містобудівної діяльності в сфері планування, забудови і 
благоустрою житлових територій в системі містобудівного кадастру та 
містобудівного банку даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Удосконалення містобудівної діяльності завдяки розробці 
інформаційних моделей містобудівної класифікації елементів та 
показників планування, забудови і благоустрою житлових територій 
та їх елементів за принципами гармонізації із законодавчими, 
фаховими, нормативними і науково-методичними документами для 
створення єдиного містобудівного тезаурусу, системи містобудівного 
кадастру та містобудівного банку даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52636  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
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 (дитяча література), літературний 
письмовий твір (поезія), твір образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка серії "Яринка-малинка" - "Про Півника"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книжка написана для дітей дошкільного віку, вона навчає дитину 
спостережливості, уважному ставленню до оточуючої природи, 
виховує любов до тварин, чуйність, доброту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52637  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

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 (дитяча література), літературний 
письмовий твір (поезія), твір образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка серії "Яринка-малинка" - "В гості до Білочки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір написано для дітей дошкільного віку, вірші виховують у 
дітей ввічливість, добре ставлення до тварин та оточуючої природи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52638  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

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 (дитяча література), твір 
образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка серії "Яринка-малинка" - "Про жабенят"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вірші написані в гумористичному напрямку для дітей дошкільного 
віку. Вони виховують у дітей любов до рідної природи, чуйність та 
доброту, вчать правилам поведінки, розвивають мислення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52639  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), твір 
образотворчого мистецтва  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка серії "Яринка-малинка" - "Кіт та мишка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга написана для дітей молодшого дошкільного віку. Вона виховує 
доброту, чуйність, любов до тварин та до рідної природи. Розвиває 
мислення дитини, гумористичне ставлення до оточуючого.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52640  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рузанна Романова (псевдонім), Серж Вода (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 "Скажи почему"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52641  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  група The Poison Garden (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Important First"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52642  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушміна Єва Ігорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52643  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бушміна Єва 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 "Много но"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52644  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурим Андрій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій Скетч Шоу "ВЫСОТКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52645  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурим Андрій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис Проекту Скетч Шоу "ВЫСОТКА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52646  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурим Андрій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис Персонажів Скетч Шоу "ВЫСОТКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52647  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорофієнко Вячеслав Володимирович, Ободець Роман Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Донецький державний університет управління 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Положення про складання наукового розкладу 
кафедри"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Положення встановлює порядок розробки розкладу з наукової роботи 
професорсько-викладацького складу ВНЗу 3-4 рівня акредитації, з 
метою організації контролю та ефективного планування тимчасових 
норм часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52648  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зрибнєв Микола Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Мистецтво стрільби із стрілецької 
зброї. Базова школа та методика навчання влучної стрільби із 
автомата"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для курсантів вищих навчальних закладів 
Збройних Сил України та інших силових структур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52649  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Злепко Анастасія В’ячеславівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Світоглядне самовизначення сучасної молоді"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52650  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагірна Анна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Вірш "Моїм батькам"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52651  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єжгурова Тетяна 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 "Шепіт Калліопи"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52652  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Наталія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Байдужість"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52653  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суровець Ольга Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Люблю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52654  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольга Кай (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)  Рукопис роману "Загадать желание"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52655  
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Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макухін Геннадій Феліксович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізи "Жаккард, Шенілл 2013"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено 201 ескіз.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52656  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Дмитро Іванович, Ходоренко Віктор Фокович, Логвиненко 
Анатолій Іванович, Тищенко Юлія Сергіївна, Лутай Олександр 
Миколайович, Бабій Анна Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Сборник методических материалов "Продольные 
колебания ракет с жидкостным ракетным двигателем и основы 
проектирования систем, предназначенных для гашения колебаний 
компонентов топлива в расходных магистралях и топливных отсеках 
ракеты-носителя космического назначения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52657  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Губенко Дмитро Іванович, Логвиненко Анатолій Іванович, 
Могилевцев Олексій Анатолійович, Тищенко Юлія Сергіївна, Куда 
Сергій Анатолійович, Кабакова Жанна Василівна, Вовчок Людмила 
Станіславовна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів "Сборник методических материалов "Основы 
проектирования систем наддува топливных баков ракеты-носителя 
космического назначения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка є курсом лекцій з основ проектування одних з найважливіших і 
найвідповідальніших підсистем пневмогідравлічної системи подачі 
компонентів палива-систем наддування паливних баків сучасних 
ракет-носіїв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52658  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сансієва Ірина Олегівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Фантастичний роман "Охотники. По ту сторону"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дії відбуваються в Америці. Найвідоміший, непереможний мисливець 
на демонів Дженсен Майєр стає уразливим, зустрівши прекрасну 
відьмочку Меган. По волі долі, призначення Меган - зупинити 
небезпечного демона. Його стосунки з молодшим братом, з яким ще 
нещодавно вони були нерозлучні, теж стають напруженими із-за його 
відчайдушних спроб захистити кохану...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52659  
 

Дата реєстрації авторського права  18.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артюхов Артем Євгенович  
 
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 "Vortex Flow"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма представляє собою розрахунковий інструментарій реалізації 
математичного апарату, призначеного для одержання гідродинамічних 
характеристик руху однофазного і двофазного потоків у робочому 
просторі вихрового тепломасообмінного і гідромеханічного 
обладнання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52660  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний альбом "Вернутись в СССР"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52661  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук’янов Владислав Валентинович  
 
Повне ім’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 "СУСІДІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У логотипі літера "С" обрамлена вісьмома нерівними лініями, різної 
довжини і ширини. Над другою частиною слова, одна над однією 
розташовані три лінії нерівномірної форми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52662  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук’янов Владислав Валентинович  
 
Повне ім’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 "СОСЕДИЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У логотипі літера "С" обрамлена вісьмома нерівними лініями, різної 
довжини і ширини. Над другою частиною слова, одна над однією 
розташовані три лінії нерівномірної форми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52663  
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Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Ігор 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 "IMG PARTNERS Attorneуs at Law 
www.imgpartners.com.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52664  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мех Артем Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Секси-Кавалеры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52665  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаркін Андрій Федорович, Попов Володимир Андрійович, Ярмолюк 
Олена Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Врахування фактору невизначеності при моделюванні 
вихідної потужності вітрових електростанцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коректне урахування чинника невизначеності вхідної інформації є 
важливим питанням при вирішенні широкого кола задач керування 
функціонуванням і розвитком сучасних енергопостачальних систем. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52666  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаркін Андрій Федорович, Попов Володимир Андрійович, Ярмолюк 
Олена Сергіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Модель визначення вихідної потужності сонячної 
електростанції з урахуванням метеорологічних і географічних 
факторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Важливим питанням при вирішенні широкого кола задач керування 
функціонуванням і розвитком сучасних енергопостачальних систем є 
коректний облік фактору невизначеності вихідної інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52667  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жаркін Андрій Федорович, Попов Володимир Андрійович, Ярмолюк 
Олена Сергіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Алгоритм розрахунку вихідних характеристик мікро та міні 
гідроелектростанцій за умов обмеженості гідрологічних даних"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вагомим питанням при реалізації широкого спектру задач керування 
функціонуванням і розвитком сучасних енергопостачальних систем є 
коректне урахування умов обмеженості вхідної інформації. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52668  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Володимир Андрійович, Ткаченко Вадим Владиславович, 
Кузьменко Вікторія Володимирівна  

 
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 "Особенности постановки задачи оптимизации надежности 
воздушных распределительных сетей 6...10 кВ энергоснабжающих 
компаний Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52669  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Володимир Андрійович, Ткаченко Вадим Владиславович, 
Кузьменко Вікторія Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Моделирование показателей надежности воздушных 
распределительных электрических сетей 6...10кВ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52670  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
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 "Методика оцінки ефекту від впровадження власних 
джерел розосередженої генерації за кількісними показниками 
енергоефективності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52671  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисюк Сергій Петрович, Чернуха Юрій Миколайович, Базюк Тарас 
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)  Науковий твір "Методика аналізу рівнів реалізуємості технічного 
потенціалу енергозбереження за енерготехнологічними критеріями для 
об’єкту промислового, комерційного та житлового сектору"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52672  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кожушко Світлана Павлівна, Соколова Катерина Володимирівна, 
Свириденко Ольга 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)  Посібник з ділової англійської мови "Представляємо статистичні 
матеріали англійською"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для навчання студентів старших курсів 
немовних спеціальностей вищих навчальних закладів та сприяє 
розвитку практичних навичок презентації статистичних даних, опису 
графічної інформації іноземною мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52673  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

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 "ПОВЕРНЕННЯ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА 
МІСТАМ УКРАЇНИ НА САМОВРЯДУВАННЯ ЇХ ГРОМАДАМИ, що 
було втрачено через наказ російського царя. ТА ПРИЄДНАННЯ ДО 
ВІДНОВЛЕНОГО ПРАВА СУЧАСНИХ МІСТ УКРАЇНИ. З 
поправкою на 21 століття - через яку нас буде звільнено від боргів 
минулих століть, за які ми не несемо відповідальності з поважних 
причин історії. ПОЛОЖЕННЯ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52674  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерков Григорій 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)  Синопсис "Intersections"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про молодого хлопця, який хотів розбагатіти так сильно, що 
пішов на аферу. Але все виявилося не таким, як він думав.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52675  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободянюк Богдан Миколайович  
 

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 "Ожерелье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52676  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 телебачення, 
літературний письмовий твір, створений для кіно  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Самий рудий Лис!" 
("Рудий Лис")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52677  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижанівський Петро Михайлович (PETЕR СRY)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис кінофільму "5 мецяцев"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52678  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PETЕR СRY, ПЁТР КРАЙ (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)  Твір "Предел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52679  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PETЕR СRY, ПЁТР КРАЙ (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис кінофільму "Марія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52680  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  PETЕR СRY, ПЁТР КРАЙ (псевдонім)  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис кінофільму "ПЕДОФИЛ" ("Монстир")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52681  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Землетрясение"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52682  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "Кошмар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52683  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій мультиплікаційного фільму "В яблочко"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52684  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лащених Олександр Андрійович, Турпак Сергій Миколайович, 
Кузькін Олексій Феліксович, Грицай Сергій Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Дослідження транспортних процесів і систем методами 
факторного аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52685  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний 
університет" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Віртуальне практичне заняття "Визначення 
висоти водонапірної башти розташованої на початку мережі" 
("Виртуальный тренажёр запуска насоса")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52686  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний 
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 "Віртуальний тренажер "Запуск насосної 
установки розташованої вище рівня води" ("Віртуальний тренажер 
запуска насоса")  

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Віртуальний тренажер імітує роботу насосної установки розташованої 
вище рівня води.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52687  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махобей Катерина 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 "Правознавство і медичне 
законодавство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52688  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Оксана Леонідівна  
 
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 наукового характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Громадське здоров'я та 
громадське медсестринство"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює основи оцінки та організації заходів щодо 
поліпшення громадського здоров'я, а також принципів 
функціонування громадського медсестринства як базового для 
забезпечення медичного сервісу в суспільстві. Лекції створено в 
середовищі програми Microsoft Power Point як WEB-сторінки із 
підтримкою технології Macromedia Flach.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52689  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Островська Лілія Олегівна  
 
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 наукового характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Nursing in Occupational 
Disease"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій характеризує суть використання в промисловості 
досягнень науки і техніки зі сфери ядерної фізики та електроніки, 
широкого практичного застосування нових хімічних речовин, які є 
основою для виникнення все нових професійних шкідливих факторів. 
Висвітлює основні аспекти та методики надання медичної допомоги 
працівникам промислових підприємств чи здійснення санітарного 
нагляду, спеціальні знання для попередження можливої шкоди 
професійних факторів на організм.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52690  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Островська Лілія Олегівна  
 
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 наукового характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринство в 
профессиональной патологии"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій характеризує суть використання в промисловості 
досягнень науки і техніки зі сфери ядерної фізики та електроніки, 
широкого практичного застосування нових хімічних речовин, які є 
основою для виникнення все нових професійних шкідливих факторів. 
Висвітлює основні аспекти та методики надання медичної допомоги 
працівникам промислових підприємств чи здійснення санітарного 
нагляду, спеціальні знання для попередження можливої шкоди 
професійних факторів на організм.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52691  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Леонід Васильович  
 

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 "Методология научной 
работы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює одну із галузей досліджень, що вивчає 
закономірності розвитку науки, структури і динаміки наукової 
діяльності, взаємодію діяльності, взаємодію науки з іншими 
соціальними інститутами і сферами життя людства. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52692  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Леонід Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Методологія наукової 
роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює одну із галузей досліджень, що вивчає 
закономірності розвитку науки, структури і динаміки наукової 
діяльності, взаємодію діяльності, взаємодію науки з іншими 
соціальними інститутами і сферами життя людства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52693  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флоря Яна Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Дорога додому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52694  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімотіна Кароліна Ігорівна  
 

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 "Моє рідне село"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52695  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярова Оксана 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)  Вірш "Відчай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52696  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідик Юстина Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Музично-поетична вистава-концерт "Жінка, яка вміла 
любити. Історія Ілони Зріні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виставка-концерт переносит нас в 1682 рік, коли Австрія вела 
боротьбу за іспанську спадщину, а Угорщина вела визвольну боротьбу 
проти Габсбургів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52697  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорченко Софія Володимирівна, Курта Сергій Андрійович  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Хроматографічні методи аналізу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:Федорченко С.В. Хроматографічні методи аналізу : 
навч. посіб. / Федорченко Софія Володимирівна, Курта Сергій 
Андрійович. - Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 
2012. - 146 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник рекомендований для студентів хімічних, хіміко-
технологічних, біохімічних, екологічних та фармцевтичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для аспірантів, 
інженерів і лаборантів дослідницьких та аналітичних лабораторій. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52698  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курта Сергій Андрійович  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Наповнювачі - синтез, властивості та 
використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Курта С.А. Наповнювачі - синтез, властивості та 
використання : навчальний посібник / Сергій Андрійович Курта. - 
Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 
2012. - 296 с. 

 
Анотація   

У посібникау викладено основи класифікації, способи одержання й 
переробки, хімічні та фізико-механічні властивості наповнювачі 
полімерних композиційних матеріалів.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52699  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Островська Лілія Олегівна  
 
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 наукового характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Safe Hospital Space"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52700  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовий Володимир Миколайович, Ольховська Лілія Петрівна, 
Капустник Валерій Андрійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, літературний 
письмовий твір навчального характеру, похідний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи медсестринства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лісовий В.М. Основи медсестринства: підручник / 
В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. - 2-е вид., переробл. і 
допов. - К.: ВСВ "Медицина", 2013. - 792 с. 

 
Анотація   

Підручник за структурою відповідає освітньо-професійним програмам 
підготовки спеціалістів за спеціальностями "Сестринська справа", 
"Лікувальна справа", "Акушерська справа".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52701  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Nursing in Family Medicine"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні принципи клініки, діагностики та 
лікування розповсюджених захворювань в практиці сімейного лікаря 
та сімейної медсестри.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52702  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Островська Лілія Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс  лекцій з предмету "Nursing in Gerontology and 
Geriatrics"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні аспекти та методики збору анамнезу, 
обстеження та медсестринського догляду за хворими похилого та 
старечого віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52703  
 

Дата реєстрації авторського права  19.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Островська Лілія Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Безпечний лікарняний 
простір"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні аспекти факторів і методів оцінки 
довкілля, закономірностей, що формують здоров'я людини.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52704  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Кибертерроризм 
и информационная безопасность государства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В творі здійснено дослідження, систематизування, узагальнення та 
розкриття тематики сучасного світового стану проблеми 
кібернетичного тероризму та захисту інформації на світовому та 
міждержавному рівнях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52705  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Задоєнко Олена Миколаївна, Залогіна Тетяна Вікторівна  
 
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 "Донеччина літературна. Хрестоматія з літератури рідного 
краю, для учнів 5-9 класів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До хрестоматії увійшли твори письменників Донбасу. У посібнику-
хрестоматії коротко представлено життєвий і творчий шлях 
письменників.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52706  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войтюк Дмитро Петрович, Войтюк Петро 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 "Автоматизований розрахунок вартості 
об'єкта оцінки" ("АРВО 2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Даний продукт створює звіт про оцінку майна (нерухомості та інше) 
виходячи з даних введених користувачем (оцінювачем).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52707  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Андрій Петрович, Будковець Ярослав Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Казначей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - це програмний продукт, призначений для обробки 
електронних платежів, що надходять від покупців Інтернет сайту в 
оплату товару, або послуги.     
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52708  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головченко Андрій Петрович, Будковець Ярослав Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів з ілюстраціями "Дизайн програмного 
продукту Казначей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52709  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голіков Антон Вадимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мене переробили"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52710  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецький Анатолій Якович, Навроцький Денис Олександрович, 
Семенюк Олександр Іванович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52711  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Дрейс Юрій Олександрович, 
Сіденко Володимир Павлович, Гальона Тетяна Леонідівна, Корченко 
Анна Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма візуалізації процесу забезпечення 
конфіденційності даних з використанням блочного симетричного 
шифру Мухомор"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою даної програми є візуалізація процесів створення загальних 
параметрів криптосистеми, забезпечення конфіденційності даних 
шляхом шифрування та розшифрування за допомогою блочного 
симетричного шифру Мухомор.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52712  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузовик Вячеслав Данилович, Гордєєв Артем Дмитрович, Булигіна 
Олена Вячеславівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок інформативних параметрів 
електроенцефалограми для оцінювання психофізіологічного стану 
операторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52713  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Повознюк Максим Олександрович, Креденцар Світлана Максимівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Тренажер Air Tracker"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою процедурний тренажер для тренування навиків 
прийняття своєчасного та правильного рішення курсанта-диспетчера 
управління повітряним рухом при вирішенні завдання виявлення та 
попередження ПКС. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52714  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротков Ярослав Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного кінофільму "Мой дом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52715  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Light and Shadow" ("Light and Shadow")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52716  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутор Тарас Григорович, Мосорін Павло Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розклад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опрацьовано та запрограмовано алгоритм дій, який виконується при 
плануванні навчальної роботи на кафедрах медичних вузлів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу, що 
надає можливість автоматично генерувати підсумкові розклади і 
тематично-календарні плани, а також організовувати навчальну 
роботу викладачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52717  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Великоіван Олександр Олександрович, Поліщук В'ячеслав 
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)  Збірник пісень "XX Век"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"ХХ Век", "Ради чести", "Сын грозы", "Любовь - это птица", "Судьба 
орла", "Моя страна", "Тебе выбирать", "Нам нужен герой", "Плеер".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52718  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка музичних творів "wwwestern europa"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52719  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Одін (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)  Книга "Почему Боги нас не слышат, или Как сделать, чтобы наши 
желания сбывались" ("Почему Боги нас не слышат")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52720  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободянюк Сергій Олександрович, Буратинський Андрій 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)  Твір наукового характеру "Рекуррентные формулы для 
автоматизированного расчета длительных процессов"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена методологія розрахунку n-раз кінематично-невизначених 
залізобетонних рам з урахуванням повзучості і віброповзучості на 
основі МСЕ і рекурентних формул.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52721  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Человек Точка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В даній книзі розповідається, що між добром і злом, любовью та 
ненавистю тонка межа.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52722  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горілик Дмитро Володимирович, Горілик Артем 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 "Expertus - Автоматизований аналіз 
експертних оцінок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації проведення аналізу 
експертних оцінок і функціонує у вигляді вільнодоступного веб-сервісу 
в режимі онлайн.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52723  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Летняя радость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка пісень: "Белая берёза", "Две птицы", "Зимняя стужа", 
"Истина", "Лунная дорожка", "Лунный свет", "Милый друг", 
"Невидимка", "Незабудка", "Непогода", "Одноклассникам!", "Пламя 
свечи", "Позови мою любовь!", "Снова жду тебя!", "Созвездие души", 
"Я, немогу без твоей любви", "На Восток!", "ДК Шансона", "Жизнь 
Пилота", "Песенка дорог", "Пикничок".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52724  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Валько Павло Богданович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "В мене є ти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається: 
В мене є ти, Калейдоскоп, Осінь  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52725  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

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, літературний письмовий твір, музичний 
твір без тексту  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52726  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волшебный мир Алисы (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 "Добрые сказки волшебного мира" ("Волшебные 
сказки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Волшебный осколок", "Волшебный остров", "Город трёх звезд", "Дух 
леса", "Золотая сеть рыбака", "Ириада - синяя линия", "Кирил и Карп 
спасают волшебную страну", "Красный волк", "Крылатый защитник", 
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"Мудрый царь", "Наследник трона", "Планета звезд", "Принцеcса 
Египта", "Принцеcса кораллового города", "Салим и Фомин", "Синий 
Фаль", "Фея исполняющая мечты", "Хильда и дракон", "Чудесная 
история", "Чудесное превращение", "Волшебная корона".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52727  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєгліца Лариса Сергіївна (Lara S. Beglitsa, Лара Беглица)  
 
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 російською мовою "Сны цвета индиго"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У віршах відображене сприйняття світу, розуміння почуттів і відносин, 
крізь індивідуальну точку зору і розуміння речей автора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52728  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железков Станіслав Андрійович, Аблямєтов Аллен Рустемович  
 
Повне ім’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 "Игра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52729  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прахіна Олена Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Способ лечения синдромов дефицита и избытка 
дофамина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В роботі описано спосіб лікування дефіциту і надлишку дофаміну 
(паркісонізма).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52730  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свінтковська Світлана Андріївна, Гашибаязова Олександра 
Василівна, Пасат Олександра Олександрівна, Верготі Лідія Танасіївна  

 

Повне ім’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 молдовською мовою. 6 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до нового Державного стандарту 
базової і повної загальної освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52731  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Модель комплексного лікування 
доктора Куликовича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модель комплексного лікування доктора Куликовича базується на 
розумінні організму людини як цілісної, саморегулюючої відкритої 
системи, яка намагається мінімізувати енергетичні втрати.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52732  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтуненко Ксенія Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Обліково-аналітичне забезпечення процесу 
комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності вищих 
навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковтуненко К.В. Обліково-аналітичне забезпечення 
процесу комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності 
вищих навчальних закладів: монографія /  К.В. Ковтуненко. - 
Донецьк: Вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2012. - 148 с. 

 

Анотація   

В  монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукового завдання, яке полягає у розробці і обгрунтуванні теоретико-
методичних положень та рекомендацій щодо обліково-аналітичного 
забезпечення процесу комерціалізації результатів науково-дослідної 
діяльності вищих навчальних закладів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52733  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестерук Сергій Олександрович  
 
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 наукового характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринство в семейной 
медицине"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні принципи клініки, діагностики та 
лікування розповсюджених захворювань в практиці сімейного лікаря. 
Значна увага приділена висвітленню питань роботи медичної сестри в 
амбулаторіях. Засвоєний матеріал допоможе проявити медсестрі не 
тільки її власні професійні якості, але й бути високоморальною 
особистістю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52734  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринство в сімейній 
медицині"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні принципи клініки, діагностики та 
лікування розповсюджених захворювань в практиці сімейного лікаря. 
Значна увага приділена висвітленню питань роботи медичної сестри в 
амбулаторіях. Засвоєний матеріал допоможе проявити медсестрі не 
тільки її власні професійні якості, але й бути високоморальною 
особистістю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52735  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубей Інга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринская этика и 
деонтология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні принципи етичних та деонтологічних 
взаємин між медсестрою та пацієнтами. Значна увага приділена 
висвітленню питань формування медичного колективу, 
взаємовідносини між медсестрою та лікарем, іншими медичними 
працівниками. Особливого підходу вимагають діти, тому цьому 
питанню призначена окрема лекція.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52736  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кубей Інга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринська етика та 
деонтологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні принципи етичних та деонтологічних 
взаємин між медсестрою та пацієнтами. Значна увага приділена 
висвітленню питань формування медичного колективу, 
взаємовідносини між медсестрою та лікарем, іншими медичними 
працівниками. Особливого підходу вимагають діти, тому цьому 
питанню призначена окрема лекція.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52737  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорошенко Максим Володимирович  
 

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 наукового характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Normal physiology"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання "фізіології" як науки про функції 
органів і систем та механізми їх регуляції. Розглядаються основні 
концептуальні моделі прогнозування функціонального стану 
організму, значення фізіології у профілактиці захворювань, 
фізіологічні основи лікування, та забезпечення екологічних умов 
життєдіяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52738  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

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 "Капелан УПА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52739  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верлан Анатолій Іванович, Нікулін Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями 
"Трансінвестсервіс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизована система контролю 
знаходження та обліку стану вагонів на під’їзних коліях промислових 
підприємств "Движенец"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для оперативного управління експлуатаційною 
роботою залізничного транспорту та вантажних фронтів підїзної колії. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52740  
 

Дата реєстрації авторського права  20.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовналадка" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний пакет "Автоматизоване робоче 
місце диспетчера підприємств ЖКГ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52741  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юрій 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 "End song"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52742  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юрій 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 "PNR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52743  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березький Олег Миколайович, Мельник Григорій Миколайович, 
Николюк Володимир Дмитрович, Дацко Тамара Вікторівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних цифрових гістологічних та цитологічних зображень різних 
форм раку молочної залози "CIFDB" ("CIFDB")  

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

База призначена для тестування та налаштування комп’ютерних 
систем опрацювання та класифікації зображень.  
                          

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52744  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Улучшение топливной экономичности и снижение 
дымности тракторных дизелей путем совершенствования системы 
автоматического регулирования"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52745  
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Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Практикум - Будова і технічне обслуговування 
тракторів та автомобілів" Книга 1 "Автотракторні двигуни та 
обладнання"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52746  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Практикум - Будова і технічне обслуговування 
тракторів та автомобілів" Книга II "Трансмісія, ходова частина, 
механізми управління та робоче обладнання"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52747  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Впровадження DOFIN у систему стратегічного 
управління ринковою вартістю підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зведено та обгрунтовано ефективність зростання в стратегічному 
вартісно-орієнтованому управлінні сукупності фінансових показників, 
орієнтованих на зростання грошової доданої вартості, 
середньозваженої вартості капіталу, відношення вартості 
підприємства до його чистого доходу, загальної акціонерної доходності 
та коефіцієнта ймовірності корпоративного дефолту.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52748  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Свічка, бабуся Маруся, Оса, Сокур Тоня)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Орешник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52749  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Свічка, Оса, Сокур Тоня)  

 

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 новел "Ясноокість"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52750  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Свічка, Оса, Сокур Тоня)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка поезій "Орден жовтої хризантеми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52751  
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Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аліса Савінська (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 "Может это ты"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52752  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
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 "Я одинока"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52753  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
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 "Первый день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52754  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Я не болею тобой"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52755  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Габринець 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)  Сценарний план телевізійної програми "Медикус Мир здоровья"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розповідає про те, як зберегти або знайти єдину із головних 
життєвих цінностей - здоров’я.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52756  
Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванющенко Маріна Геннадіївна, Карпова Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарний план телевізійної програми "Наш сад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Єдина у Дніпропетровському районі спеціалізована програма для 
дачників і власників заміських будівель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52757  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпова Вікторія Олександрівна, Шевченко Олена Анатоліївна  
 
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)  Сценарний план телевізійної програми "Життєвий простір"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма надає інформацію про новини в архітектурі, будівництві та 
дизайні інтер’єру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52758  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарний план телевізійної програми "Тип-Топ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розповідає телеглядачам про модне життя, світські тусовки, цікаві 
заходи та зустрічі з цікавими особами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52759  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власюк Віталій Вікторович, Майнарович Віталій Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "єПраво" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру з 
фотографічними додатками "Меморандум Паркування в Києві та 
Україні. На шляху до удосконалення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі подано перелік основних проблем, пов’язаних з паркуванням, 
стисло розкрито суть кожної з них, проаналізовано наявне 
законодавство, запропоновано ефективні рекомендації вирішення 
проблеми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52760  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієнко Володимир Миколайович, Мічківський Сергій 
Миколайович, Смоктій Кирило Вікторович, Прігунов Олексій 
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Володимирович, Кирилишен Ярослав Вікторович, Сімонова Галина 
Вячеславівна, Загурська Марина Миколаївна, Мардар Ольга 
Володимирівна, Моісеєнко Ольга Павлівна, Перчак Олексій 
Леонідович, Турчін Олександр Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Система управління бізнес-процесами 
фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу 
(FMAS)" ("FMAS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це комплекс методичного, методологічного, інформаційного, 
технічного і програмного забезпечення, що реалізує процесний підхід в 
управлінні фінансово-господарської діяльності вищого навчального 
закладу за всіма центрами фінансової відповідальності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52761  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Микола 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 "Злад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52762  
 

Дата реєстрації авторського права  23.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Володимир Миколаєвич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пиво"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52764  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Не воскресить любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52765  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Она тебя уже не ждет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52766  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярдець Світлана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одинокая птица"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52767  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярдець Світлана Валеріївна  
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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)  Пісня "Весенний снег"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52768  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярдець Світлана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сломанный замок"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52769  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярдець Світлана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Успокой свое сердце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52770  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярдець Світлана Валеріївна  
 

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)  Пісня "Ты никогда не увидишь слез"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52771  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Ты не успел"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52772  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Но почему ты не со мною?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52773  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Пусть разлучила нас судьба"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

610 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52774  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярдець Світлана Валеріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Синий прибой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52775  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Лето скрылося где-то"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52776  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52777  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярдець Світлана Валеріївна  
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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)  Пісня "Спасибо Богу за любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52778  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52779  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тасиць Тетяна Валеріївна  
 
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 з англійської мови "FLASH Грай! Знай!Досягай! 
English Pupil’s Book 1" ("Посібник FLASH Pupil’s Book 1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник розділений на 36 уроків, з чіткою структурою для кожного 
уроку, що дозволяє учням усвідомлювати цілі і завдання кожного уроку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52780  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колот Анатолій Михайлович, Цимбалюк Світлана Олексіївна  
 
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)  Підручник "Мотивація персоналу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   Опублікування: Мотивація персоналу : підручник / А.М. Колот, С.О. 
Цимбалюк. - К. : КНЕУ, 2011. - 397, [3] с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52781  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Алеся Николаевна, Оксана Лермонтова, Илья Меркулов 
(псевдонім)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сборник кофейных рецептов 
"Вкуснятина", или "Кофейная книга" ("Сборник кофейных рецептов 
"Вкуснятина")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52782  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Максим Сергійович, Мірошніченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52783  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Максим Сергійович, Мірошніченко Світлана Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Вишневі спогади"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52784  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна, Попов Максим 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 "Роксолана"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52785  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Максим Сергійович, Мірошніченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52786  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна, Попов Максим 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 "Купала"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52787  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Максим Сергійович, Мірошніченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Дві ріки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52788  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стахорська Наталія Георгіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "City sleeps" (англійською, російською, французькою, 
німецькою мовами)" ("Город спит")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52789  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

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)  Твір образотворчого мистецтва "Колір полум’я природного газу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52790  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олекса Юрій Ярославович  
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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)  Пригодницький роман "Небесна делегація"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52791  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смольянко Любов Григорівна, Смольянко 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)  Твір навчального характеру "Вправи для покращення читання"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір зроблено для допомоги батькам у навчанні дітей читанню. 
Пояснюються причини поганого читання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52792  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниліна Олена Володимирівна, Єрмоленко Світлана Іванівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Мовна особистість у контексті сучасної літератури"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії досліджено мовну особистість у контексті сучасної 
літератури. Визначено принципи її формування на національному полі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52793  
 

Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярдець Світлана Валеріївна  
 

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)  Пісня "Я ненавижу лишь тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52794  
Дата реєстрації авторського права  24.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жлуктенко Святослав 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 "Пошукова система "Державні закупівлі" 
("ПС "Державні закупівлі")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пошукова система "Державні закупівлі" є комп'ютерною програмою, за 
допомогою якої є можливим надавати через мережу Інтернет послуги 
(сервіси), пов'язані з ринком державних закупівель. Програма має 
забезпечити користувача можливостям відбору процедур закупівель, які 
відповідають визначеному користувачем пошуковому профілю. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52795  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лутчин 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Описание формы 
неравномерных аппериодических сигналов путем вейвлет-
преобразования"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52796  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яременко Олег Борисович  
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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, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник лікаря "Практическая ревматология: современные 
акценты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52797  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
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 ідентифікації та рейтингової 
оцінки показників професійної компетентності майбутніх 
стоматологів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52798  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Актуальні проблеми здоров’я юнаків України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52799  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніженковська Ірина Володимирівна, Вельчинська Олена Василівна, 
Кучер Михайло Михайлович  

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

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

твору (творів)  Підручник "Токсикологічна хімія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52800  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барановська Марина Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "У долі два крила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52801  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Черкес Михайло Юрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД XML Transfer"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52802  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Електронна черга"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52803  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Інформаційний кіоск"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52804  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Черкес Михайло Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення модуля "АСКОД Електронний 
підпис"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52805  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Черкес Михайло Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 
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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 електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення модуля "АСКОД Адміністрування"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52806  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Адміністративні послуги"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52807  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Грудінін Михайло Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Launcher"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52808  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Грудінін Михайло Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 
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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 електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Scan Client"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52809  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кахута Ігор Вікторович, Грудінін Михайло Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Print Server"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52810  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токар-Чірікалова Світлана Олексіївна (Монэ)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Как будто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52811  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сніцар Володимир Степанович  
 
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   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52812  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотниченко 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)  Трітмент документального фільму "Відповідальний за епоху"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52813  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пасічний Олександр 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 "Remember"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52814  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротерман 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)  Музичний твір "В очах твоїх"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52815  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Ольга Іванівна, Зубов Анатолій Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "RasVSV для первинної обробки, розрахунку, 
реєстрації гідрофізичної інформації, отриманої синхронно 
вимірювальними комплексами "Сигма-1", "Восток-М" і струнним 
хвильографом" ("RasVSV")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У початкових файлах зберігається інформація в кодах від трьох 
вимірювальних комплексів "Сигма-1", "Восток-М" і струнного 
хвильографа, тому структура запису даних має вид блоків, що містять 
n-кадрів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52816  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солдатенко Лілія Валентинівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний кіносценарій "Чарівні історії. Лісові Чаклуни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52817  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагачевська Зіновія Іванівна, Джус Оксана Володимирівна  
 
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)  Навчальний посібник "Софія Русова. З маловідомого і невідомого" 
Частина 3: "Я не поетеса... Я не вчена... Я громадянка..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   

Посібник розрахований на викладачів і студентів вищих навчальних 
закладів, науковців-філологів, педагогів, політологів, здобувачів 
наукових ступенів, широкий освітянський і громадський загал.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52818  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самарський Ігор Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-творчий твір створений для телебачення "Телевізійне 
скетч-шоу Хвилинка позитиву" ("Хвилинка позитиву")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це спеціалізований проект телевізійної передачі обмеженого за часом 
формату.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52819  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Линець Михайло Михайлович, Бондар Іванна Романівна  
 

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 "Обгрунтування тестів для визначення рівня фізичної 
підготовленості і здоров’я школярів середнього шкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Результати складання тестових вправ дозволяють оцінити рівень 
фізичної підготовки і здоровя школярів середнього шкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52820  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимар Володимир Анатолійович, Шабля Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Формування ринку баштанної продукції в Україні 
(методичні рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначено критерії оцінки конкурентноспроможності сортів 
баштанних культур, як товару для основних суб’’єктів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52821  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перхун Андрій Петрович, Яковенко Даніл Борисович, Романов 
Станіслав Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТПРОЕКТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Єдина диспетчерська система"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для організації централізованого збору та 
обробки звернень громадян та суб’єктів господарювання  про збої в 
роботі систем комунального господарства, обслуговування громадян 
та звернень, щодо вдосконалення роботи міста та благоустрою міста.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52822  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір практичного характеру "CLOBAL BRANDING OF 
COMMERCIAL REFRIGERATION EQUIPMENT"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі йдеться про ситуацію в галузі брендування торгового 
холдингового обладнення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52823  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Овчаренко Володимир Юрійович  
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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)  Твір практичного характеру "Проект создания единой глобальной 
системы брендирования торгового холодильного оборудования"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі йдеться про ситуацію в галузі брендування торгового 
холдингового обладнення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52824  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скліфус Ярослав Костянтинович, Могила Валентин Іванович, 
Горбунов Микола 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 "Расчет коэффициента теплоотдачи от пара к 
стенке при конденсации движущегося пара внутри трубы 
плоскоовального сечения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У програмі реалізована математична модель тепломасообміну при 
конденсації пари що рухається в середині вертикальної труби 
плоскоовального перерізу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52825  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонова Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Модель функціонування інформаційного сегменту 
ринку інновацій в аграрно-промисловому комплексі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована модель створена для забезпечення ефективного 
функціонування складових інформаційного сегменту ринку інновацій.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52826  
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Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонова Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Модель ефективної передачі знань та інформації 
через систему аграрної освіти, науки та дорадництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Модель представлено у вигляді схеми, де інформація та знання, як 
види інтелектуальних товарів і послуг, представлені у трьох 
інтерпретаціях: - освітні товари та послуги пропонується поширювати 
безкоштовно; - наукові товари; - консультаційні послуги пропонується  
поширювати за ринковими цінами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52827  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самсонова Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація видів інтелектуальних товарів і 
послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пропонуються основні напрями та акценти в діяльності установ 
аграрної освіти, науки та дорадчих служб у поширенні 
сільськогосподарських знань та інформації як інтелектуальних 
товарів і послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52828  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Купрієнко Ростислав Миколайович, Ханчопуло Дмитро 
Костянтинович, Остропіцький Дмитро Олександрович, Почечуєв 
Сергій Сергійович  

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "T-Master"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52829  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Решетнікова Ірина Леонідівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 
дисципліни "Маркетинг"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліковано: Маркетинг: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 
дисц./І.Л. Решетнікова.-К.: КНЕУ, 2010. - 320,  [8] с. 

 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52830  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Решетнікова Ірина 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)  Розділ 1 підручника "Маркетинг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52831  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис християнського фільму-казки для дітей "Только Чудо"  или 
"К кому приходит Святой Николай?" ("Только чудо")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52832  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

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)  "Основи здоров’я" підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до програми з основ здоров’я для учнів 
6-го класу. Орієнтований на використання сучасних педагогічних 
технологій, зокрема інтерактивних методів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52833  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Імперативи сталого розвитку транспортно-
експедиторських підприємств у ринкових умовах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографії визначено теорико-методологічні засади транспортно-
експедиторської діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52834  
Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крехно Сергій 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)  Фантастичний роман "Розалія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднено: Розалия: фантастичний роман / Сергей Крехно. - 
Донецк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 256 с. 

 
Анотація   

... Його битва почалася з такого моменту як він уперше відкрив очі. На 
Землі могли б змінитися цілі покоління людей за той час, який він 
провів у пошуках відповідей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52835  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Абдул-Огли Лариса 
Володимирівна, Дем’яненко Ігор Анатолійович, Царьов Олександр 
Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Изменения в конечностях крыс и сосудах 
гемомикроциркулярного русла при повреждении спинномозговых 
нервов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір присвячено проблемі встановлення структурних змін при 
пошкодженні стегнового і сідничного нервів. Твір ілюструється 
мікрофотографіями м’язових волокон та нервів задніх кінцівок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52836  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кисилевська Альона Юріївна, Нікіпелова Олена Михайлівна, 
Новодран Олександр Вікторович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод 
кваліметричної оцінки санітарно-гігієнічного стану водопункту 
мінеральної води"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сутність методу кваліметричної оцінки санітарно-гігієнічного стану 
водопункту мінеральної води в розрахунку комплексного показника 
санітарно-гігієнічного стану водопункту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52837  
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Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабов Костянтин Дмитрович, Золотарьова Тетяна Ананіївна, 
Дмітрієва Галина Олександрівна, Гріняєва Людмила Яківна, 
Нікіпелова Олена Михайлівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Український науково-дослідний інститут 
медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 
розвитку санаторно-курортної галузі на період до 2018 року"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Організація санаторно-курортної допомоги заснована на принципах 
профілактичної і реабілітаційної направленості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52838  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Оксана Леонідівна, Мартинюк Лариса Петрівна, 
Липовецька Софія Йосипівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Alternative Medicine"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс висвітлює основні напрямки розвитку нетрадиційної медицини 
на сучасному етапі розвитку медичної науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52839  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Оксана Леонідівна, Швед Микола Іванович, Сусла 
Олександр Богданович, Прокопович Олена Анатоліївна, Михайлів 
Леся Михайлівна, Липовецька Софія Йосипівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров'я України" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Нетрадиционная 
медицина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс висвітлює основні напрямки розвитку нетрадиційної медицини 
на сучасному етапі розвитку медичної науки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52840  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович, Распопін Валерій Романович, Мельник 
Олександр Олександрович  

 

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 "RailAmp"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки та динамічного спектрального 
аналізу гармонічних рейкових струмів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52841  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міхель 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)  Кримінальний роман-трилер "Золотой грааль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52842  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серий Костянтин Петрович, Федотов Олександр Володимирович, 
Брідун Олександр Анатолійович, Бобейко В’ячеслав Степанович, 
Головей Андрій 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 "Игра "ПОТТОК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Гра розрахована як на двох так і на більше учасників (максимум 12), 
які грають на полі, поділеному на клітинки, що складаються з двох 
пронумерованих комірок чорного та білого кольору, які утворюють 
лабіринти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52843  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Оксана Леонідівна, Мартинюк Лариса Петрівна, Сусла 
Олександр Богданович, Липовецька Софія Йосипівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Emergency Care"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює діагностичні критерії та лікування основних 
невідкладних станів у медицині - гострого коронарного синдрому, 
гіпертензивного кризу, бронхообструктивного синдрому, печінкової 
коми, ендокринних ком.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52844  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Оксана Леонідівна, Швед Микола Іванович, Мартинюк 
Лариса Петрівна, Прокопович Олена Анатоліївна, Михайлів Леся 
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  Літературний письмовий твір, складений твір, Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Неотложные состояния"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

634 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює діагностичні критерії та лікування основних 
невідкладних станів у медицині-гострого коронарного синдрому, 
гіпертензивного кризу, бронхообструктивного синдрому, печінкової 
коми, ендокринних ком.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52845  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Оксана Леонідівна, Швед Микола Іванович, Мартинюк 
Лариса Петрівна, Сусла Олександр Богданович, Прокопович Олена 
Анатоліївна, Липовецька Софія Йосипівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Невідкладні стани"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює діагностичні критерії та лікування основних 
невідкладних станів у медицині - гострого коронарного синдрому, 
гіпертензивного кризу, бронхообструктивного синдрому, печінкової 
коми, ендокринних ком, гострої ниркової недостатності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52846  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексійченко Надія Олександрівна, Гульчак Вікторія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Проект "Оновлений" (Реконструкція 
міського парку)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проектом передбачений комплексний благоустрій паркової зони з 
урахуванням її архітектурно-містобудівної значимості, композиційної 
узгодженості з оточуючими спорудами, створення умов для 
комфортного відпочинку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52847  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зібцева Ольга Василівна, Євтушенко Юлія Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Проект благоустрою території школи 
"Зелений обрій "   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Створено нову головну алею; захисну смугу у південно-західній 
частині території школи; додатковий вхід до будівлі школи оформлено 
кам'янистим міксбордером; створено квітники біля додаткового входу, 
на центральній площі, де проходять всі заходи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52848  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Олена Валеріївна, Євтушенко Юлія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Проект благоустрою приватної 
ділянки "Expression"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено композиції безперервного цвітіння, включаючи до них 
елементи топіарного мистецтва; розміщено на території бесідку з 
видом на водойм, невелику терасу для тимчасового відпочинку; 
розроблено окрему композицію з хвойних видів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52849  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зібцева Ольга Василівна, Гульчак Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Проект "Веселка" (озеленення 
шкільної ділянки)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На пришкільній ділянці запропоновано використати красиво квітучі 
рослини і види з декоративними плодами і листками. При доборі і 
розміщені рослин враховано їх висоту, форму, забарвлення квіток і 
листя, час цвітіння, екологічні особливості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52850  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Олена Валеріївна, Євтушенко Юлія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Проект "New Life" (благоустрою 
адміністративної будівлі та прилеглої території)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено проект, щодо покращення стану території 
адміністративної будівлі, враховуючи наступні фактори: велике 
рекреаційне навантаження при малій ширині пішохідної частини; 
досить високий рівень загазованості повітря, оскільки поруч 
знаходиться проїжджа частина; відсутність садово-паркових малих 
архітектурних форм утилітарного призначення; пошкодження 
фарбового покриття будівлі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52851  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ромасевич Юрій Олександрович, Ловейкін Вячеслав Сергійович  
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика налаштування пропорційно-інтегрального 
регулятора для мехатронних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Приведену методику використовують у випадках, коли на величину 
початкового крутного моменту приводного двигуна мехатронної 
системи накладаються обмеження, тобто існує заборона перевищення 
граничного значення початкового крутного моменту приводного 
двигуна. Методика дає змогу швидко та ефективно налаштовувати 
системи керування: роботів, вантажопідйомних машин, ліфтів, 
електричного транспорту тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52852  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, Юхновська Вікторія Петрівна, Пінчук 
Андрій Петрович  

 
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 "Алгоритм використання для озеленення 
імпортованих декоративних саджанців різного стану"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Алгоритм дозволить підвищити ефективність використання 
імпортованого садивного матеріалу у садово-парковому господарстві 
внаслідок підвищення його приживлюваності та збереження 
декоративної цінності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52853  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Анатолій Миколайович, Омельчук Анатолій 
Олександрович, Петренко Андрій Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Оптимізація параметрів джерел реактивної 
потужності в розподільних електричних мережах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вирішення задачі забезпечення балансу реактивної потужності із 
залученням ДРП виключає будь-які потреби з режимом напруги у 
вузлах мережі 110 кВ і вище з забезпеченням умов статичної стійкості 
електричної системи, незалежно від об'ємів перетікання реактивної 
енергії між мережами різних рівнів напруги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52854  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, Пінчук Андрій Петрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
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Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Класифікація сучасних підходів відтворення лісів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Деференційоване запровадження різних підходів відтворення лісів 
сприятиме прискореному переходу галузі до сталого управління 
лісами та суттєво підвищить комплексну ефективність ведення 
лісового господарства в Україні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52855  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маурер Віктор Мельхіорович, Пінчук Андрій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Етіологія та схема патогенезу масового всихання 
дерев і насаджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Багаторічні дослідження причини і особливостей усихання 
деревостанів дуба звичайного і сосни звичайної в умовах Полісся та 
Лісостепу України у 70 - 80 роки минулого століття дозволили 
запропонувати етіологію всихання лісових ценозів, яка відрізняється 
від існуючих оскільки розглядає причинно-наслідкові відношення у 
динаміці патогенезу погіршення стану та масового відмирання дерев і 
насаджень.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52856  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розрахунку балансу потужності 
комбінованої електроводопостачальної вітроустановки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика полягає у визначенні потужностей кожного елемента 
електомеханічної системи та розрахунку загального коефіцієнта 
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корисної дії. Дозволяє провести аналіз її окремих функціональних 
вузлів та установки в цілому, а також визначити основні параметри, 
які дозволяють покращити роботу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52857  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петренко Андрій Володимирович, Козирський Володимир 
Вікторович, Василенко Віталій Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика розрахунку тривалості розряджання 
акумуляторних батарей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використовуючи методику, можна виконати розрахунок тривалості 
розряджання акумуляторних батерей, що необхідно для визначення 
імовірної тривалості безперервного живлення електроспоживачів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52858  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещенко Віктор Кирилович, Морозюк Наталія Володимирівна  
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика формування біосоціальної концепції 
трудових відносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завданням суспільних трансформацій - створення такого соціально-
економічного середовища, яке постійно спонукало б людей до 
високопродуктивної праці з оптимальним напруженням фізичних та 
духовних сил протягом всього трудового періоду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52859  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галаєва Людмила Валентинівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні підходи до прогнозування продуктивності 
твариництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована методика дає можливість оцінити ефективність 
годівлі, що склалася по регіонах, визначити потенційні можливості її 
підвищення і прогнозувати продуктивність тварин (птиці) на 
перспективу. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52860  
 

Дата реєстрації авторського права  25.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галаєва Людмила Валентинівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Економіко-математична модель оптимізації раціону 
тварин"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Складання оптимального добового раціону з одночасним визначенням 
рецептури комбікормів на основі використання системи економіко-
математичних моделей дозволить підвищити ефективність годівлі 
сільськогосподарських тварин на 7-10 відсотків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52861  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гураль-Сверлова Ніна В’ячеславівна (Нина Сверлова)  
 
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 "Дожди осеннего разлива"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка віршів російською, українською, німецькою мовами, створених 
у період з 1988 до 2006 року.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52862  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук’янов Владислав Валентинович  
 

Повне ім’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 "NEIGHBORLAND"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення логотипу складається зі  слова 
"NEIGHBORLAND", в якому літера "N" обрамлена нерівностороннім 
порожнім колом вісьмома нерівними лініями, різної довжини і 
ширини. Над другою частиною слова, одна над однією розтащовані 
три лінії нерівної форми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52863  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гур’єв Сергій Омельянович, Шуригін Олександр Юрійович  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Протокольна 
схема надання медичної допомоги постраждалим з відкритим 
пошкодженням печінки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір грунтується на оцінці стану постраждалих, їх адекватному 
медичному сортуванні за кластерними групами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52864  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколюк Остап Володимирович, Марченко Максим Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій серіалу "Paradise production"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Четверо друзів живуть в одному готелі і навіть не підозрюють, що на 
небі про них знімають серіал для глядачів іншого світу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52865  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьян Валентина Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Essentials of economics in English"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52866  
Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондрашевська Тетяна Василівна, Карапетян Карен Райкович, 
Конюхова Дар’я Юріївна, Лисан Владислав Олегович, Аліфанов 
Олександр Євгенович, Демидович-Тарасюк Галина Степанівна, 
Приходько Євген Сергійович  

 

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)  Кінофільм "Червоне намисто"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

1933 рік. Україна. За неповних два роки від голоду, організованого 
штучно, померло понад 10 міліонів людей. Цей фільм - реальна історія 
з життя маленької Тоні, яка пройшла недитяче випробуванн.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52867  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеметов Павло Пилипович  
 
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)  Літературний твір "Сборник литературных произведений "Мысли 
вдруг" в двух томах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52868  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
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 "Краснодар"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52869  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
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 "Місто Ангелів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52870  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеметов Павло Пилипович  
 

Повне ім’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 "В огненной сетке. Рассказы фронтовика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52871  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конох Володимир Іванович, Бойко Василь Станіславович, Трояк 
Андрій Броніславович, Котрехов Борис Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Фонд научно-технического 
развития ГПКБЮ. Результаты испытаний опытной конструкции 
малогабаритного ЭПК 04.0544.4764.0000.00.0 НТО 444-222/08"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі описана конструкція ЕПК, яка усуває недолік забезпечення 
працеспроможності ЕПК при зменшеному діаметрі магістралей 
управління пневмоклапанів. Описані конструктивні особливості даної 
конструкції та результати її випробувань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52872  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заргарян Сілва Арайіківна  
 

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 "Графічні мультиваріації" ("Графваріації")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить вісім малюнків, що характеризуються оригінальним 
способом виконання: одною лінією без розривів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52873  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Селіванов Віталій Миколайович  
 
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 "Конфігурація "1С:Кай 8.2" для любителів 
астрономії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Проограма розроблена на базі технологічної платформи "1С: 
Підприємство 8.2", і є некомерційним програмним продуктом, який 
призначений для вільного використання любителями астрономії. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52874  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіора Олександр Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Spectr_IDK"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для керування роботою інформаційно-
діагностичного комплексу "Спектр-ИДК". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52875  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тер-Тумасов Артур Олегович, Алєксєєнко Олексій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АТЕМ-ІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний комплекс "pickWEB"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою тематичний каталог кращих якісних веб-сайтів 
світового інтернету прямо на робочому столі користувача з зручним 
інтерфейсом доступу. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52876  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Забарна Елеонора Миколаївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Коммерческая 
деятельность посреднических предприятий: конспект лекций. Для 
студентов специальности 7.03050701 - "Маркетинг" направление 
подготовки 0305 - "Экономика и предпринимательство" дневной и 
заочной форм обучения V курса ІХ семестра"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В конспекті розглянуто основні поняття, класифікації, принципи, 
задачі і методи здійснення комерційної діяльності посередницьких 
структур.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52877  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Флекей Антон Степанович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний проект "Макет споруд "Мерка-Тернопіль", 
розташованих на території Міжнародного Аеропорту м. Тернополя у 
масштабі 1:1120"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52878  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калінський Євген Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма по вимірюванню структурних параметрів 
волокна "FiberMeter" ver 1.0.1.1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для визначення параметрів волокна, а саме 
довжини, кількості. Програма отримує інформацію безпосередньо з 
планшетного сканеру і видає результат у вигляді таблиць та графіків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52879  
 

Дата реєстрації авторського права  27.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельченко Юрій Анатолійович (Быч Юрій Анатолійович)  
 
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)  Збірник оповідань російською мовою "Бог даст день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Чотирнадцять оповідань частково пов’язаних між собою за змістом у 
сенсі черговості описаних подій через які розкривається буття Боже.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52880  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисенко Денис Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "СИСТЕМА 
ОПЕРАТИВНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ТРАНСПОРТУ" ("СОРТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення СОРТ створене з метою збору, обробки та 
зберігання інформації щодо повного контролю циклу життя 
транспортних засобів від виробництва до утилізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52881  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козін Вадим Іванович, Матвієнко Сергій Олександрович, Федотенков 
Дмитро Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплект зображень інтер’єра ресторану "ТАРАНТІНО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір призначений для використання при художньо-декоративному 
оформленні приміщень ресторану "ТАРАНТІНО", що знаходиться за 
адресою Русанівська Набережна, 10, м. Київ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52882  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Максим Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЛАЙН ІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Емісія бланків"   
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52883  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Львов Михайло Сергійович, Співаковський Олександр 
Володимирович, Круглик Владислав Сергійович, Песчаненко 
Володимир Сергійович, Крекнін Віталій Андрійович, Грабовський 
Антон Юрійович, Вінник Максим Олександрович, Шишко Людмила 
Станіславівна, Черненко Ірина Євгенівна, Пуляєв Сергій 
Валентинович, Кльонов Дмитро Михайлович, Блинов Ігор Олегович, 
Сервуля Максим Юрійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний засіб навчального призначення 
"Терра Математика: Алгебра, 8 клас" ("Терра Математика: Алгебра, 
8 клас")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для комп’ютерної підтримки проведення уроків 
з алгебри у 8 класі та використанню учнями при самостійній роботі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52884  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Круглик Владислав Сергійович, Співаковський Олександр 
Володимирович, Львов Михайло Сергійович, Вінник Максим 
Олександрович, Пуляєв Сергій Валентинович, Сервуля Максим 
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Юрійович, Федянін Павло Костянтинович, Кутецький Дмитро 
Васильович, Плечій 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 "Онлайн репозиторій електронних освітніх 
ресурсів" ("Edusoft")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це інтернет сервіс призначений для публікацій, розповсюдження та 
супроводження інформаційних ресурсів навчального призначення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52885  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Максим Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЛАЙН ІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Накладення і стягнення штрафів за 
порушення вимог законодавства на наземному транспорті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52886  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Львов Михайло Сергійович, Співаковський Олександр 
Володимирович, Круглик Владислав Сергійович, Песчаненко 
Володимир Сергійович, Крекнін Віталій Андрійович, Грабовський 
Антон Юрійович, Вінник Максим Олександрович, Шишко Людмила 
Станіславівна, Черненко Ірина Євгенівна, Пуляєв Сергій 
Валентинович, Кльонов Дмитро Михайлович, Блинов Ігор Олегович, 
Сервуля Максим Юрійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний засіб навчального призначення 
"Терра Математика: Алгебра, 7 клас" ("Терра Математика: Алгебра, 
7 клас")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для комп’ютерної підтримки проведення уроків 
з алгебри у 7 класі та використанню учнями при самостійній роботі.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52887  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марунич Іван Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Проектор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52888  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Максим Ігорович, Зайцев Володимир Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЛАЙН ІТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дозвільний документ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52889  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенкова Юлія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія " Маньєризм у художній культурі Європи XVI ст.: 
тенденції трансформації стилю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Монографія присвячена процесам стилеутворення в художній 
культурі, мистецтві держав Західної Європи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52890  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Рімма Геннадіївна, Хлопотова Альбіна Андріївна  
 

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)  Хрестоматія з сольного співу для студентів I-IV рівнів акредитації 
"Сучасні романси та романси з кінофільмів"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52891  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Валентин Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вокальний цикл на вірші українських поетів (клавір) "Моя Україна"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52892  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамченко Антоніна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів музичних та музично-
педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів I-IV рівнів 
акредитації "Педагогічний репертуар для вокальних ансамблів (у 
супроводі фортепіано, бандури)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У посібнику розглядаються питання впливу ансамблевого співу на 
розвиток професійної майстерності вокаліста, співака під час роботи з 
вокальним ансамблем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52893  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мамченко Олег Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Деякі психологічні аспекти виконавської 
інтерпретації п’ятої симфонії П. Чайковського"   

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті увага зосереджується на психологічних аспектах написання 
твору композитором в контексті особистих обставин його життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52894  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишинський Віталій 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)  Вокальний цикл на вірші Тараса Шевченка та українські народні 
тексти "Три українські колискові"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є досвідом осмислення художнього явища яким є жанр 
колискової. Твір складається з трьох частин. У ньому використані 
вірші Т. Шевченка та українські народні колискові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52895  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салан Катерина Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень для дітей "Дивосвіт"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дивосвіт (збірка пісень для дітей) упорядник К.С. 
Салан - К.: ІЗМН, 2003.-24с. 

 
Анотація   

У збірку ввійшли пісні українських авторів для дітей дошкільного та 
шкільного віку, аранжування до інструментальних та вокально-
інструментальних ансамблів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52896  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Максим Ігорович, Зайцев Володимир Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТЛАЙН ІТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Портал послуг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52897  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Алла 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)  Підручник для магістрантів вищих навчальних закладів 
спеціальностей "Образотворче мистецтво" і "Дизайн" "Теорія та 
практика графіки" ("Теорія та практика графіки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник складений відповідно до основних тематичних розділів 
дисциплін "Теорія та практика графіки", яка вивчається магістрами 
спеціальностей "Образотворче мистецтво", "Дизайн".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52898  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Василь Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Спецкурс "Інноваційні підходи до організації 
навчального процесу в ПТНЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інноваційні підходи до організації навчального процесу 
в ПТНЗ: спецкурс для підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 
кадрів освіти / Василь Ковальчук. - К.: Шк. світ, 2009. - 136 с. 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52899  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

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 дітей з особливими потребами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Психофізіологія дітей з особливими потребами / 
Олександр Кочерга.-К.: Редакції газет з дошкільної та початкової 
освіти, 2012. - 128 с. - (Бібліотека "Шкільного світу"). 

 

Анотація   

У книзі розглянуто особливості дітей з особливими потребами, які 
викликані генетичними і фізичними порушеннями розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52900  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капіруліна Світлана Леонідівна, Панькова Катерина 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 "Подорож у світ економіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник присвячений для шестикласників, учителів економіки та 
батьків які дбають про економічну освіту своїх дітей. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52901  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буренко Валентина Миколаївна, Михайлик Ольга Петрівна  
Повне ім’я або повне офіційне  
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найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник з англійської мови для 4-го класу загальноосвітніх 
навчальних закладів "Dive into English"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Dive into English - Підручник з англійської мови для 
4-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.: Фірма "ІНКОС", 
Лінгвіст, 2010. - 104 с.: іл. 

Анотація   

Підручник спрямований на практичне опанування учнями 
комунікативних вмінь, розвиток творчих здібностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52902  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубченко Олена Сергіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті (досвід Великобританії)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті (досвід Великобританії): навч.посіб. / О.С. 
Зубченко.-К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012.-140 с. 

 
Анотація   

Посібник містить відомості про сучасні теорії та підходи до 
застосування ІКТ в освіти і ознайомлює з основними типами 
інформаційно-комунікаційних технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52903  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якунін Ярослав Юрійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів "Хімія рівень 
стандарту. 11 клас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хімія 11кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. 
закл.-К.: ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2013.-176с.: іл. 

 

 
Анотація   

Підручник підготовлено згідно програмам з хімії для 10-11 класу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52904  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Василь Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Тренінг "Технологія навчання дорослих на 
основі особистісно орієнтованого підходу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Технологія навчання дорослих на основі особистісно-
орієнтованого підходу: тренінг. / Василь Ковальчук. - К.: Шк.світ, 
2009.-136 с. 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52905  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольга Башкірова (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)  Збірка віршів "Захмарна міщанка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить ліричні вірші присвячені темам любові, творчості, 
долям видатних письменників минулих епох.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52906  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віннікова Наталія Миколаївна (Кирієнко)  
 

Повне ім’я або 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 "Я вернувся до тебе, отчизно моя... Естетична система 
Михайла Ореста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Я вернувся до тебе, отчизно моя..." Естетична 
система Михайла Ореста. - Чернівці: Букрек, 2008. - 192 с. 
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Анотація   

Монографію присвячено з’ясуванню прикметних ознак, оригінальної 
естетичної системи Михайла Ореста, осмисленню шляхів її реалізації у 
художньому слові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52907  
Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутішенко Валентина 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 "Вікова та педагогічна психологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге 
вид.: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010.-128 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52908  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондар Тетяна 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 "Логіка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліковано: Бондар Т.І. Логіка. Навчальний посібник.- К.: 
Видавничий Дім "Слово", 2011.- 272 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52909  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юртин Іван Іванович, Василевич Леонід Федорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 
"Прийняття рішень за умов конфлікту та невизначеності середовища"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Прийняття рішень за умов конфлікту та 
невизначеності середовища: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л.Ф. 
Василевича, І.І. Юртин.-К.: ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. -128 с. 
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Анотація   

У посібнику наведено приклади і задачі, які сприяють застосуванню 
відповідного апарату.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52910  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полянський Вячеслав Анварович  
 
Повне ім’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 "Семь этюдов-импровизаций о пионерах джазового пианизма 
"Короли джаза" ("Короли джаза")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52911  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрельченко Костянтин Мартинович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для студентів вищих мистецьких 
навчальних закладів "Практичний курс естрадно-джазового 
акомпанементу для баяна та акордеона"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір включає основні поняття пов’язані з засвоєнням естрадно-
джазового жанру, а саме: специфіку відтворення прийомів гри, 
складання акомпонементу у стилях цього жанру, імпровізацію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52912  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мірошніченко Світлана Віталіївна, Ареф’єв Дмитро Валерійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Липы цвет"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52913  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Платон (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка барельєфних картин "Золота колекція барельєфних картин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло 29 творів образотворчого мистецтва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52914  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Євген 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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Почуття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли пісні "Ті очі", "Почуття", "Дощ", та аренжування 
твору "Капризи №24".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52915  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Ігорович, Бондаренко 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)  Збірник пісень "Життя"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52916  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпортько 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 "Hierarchical predictors" для вибору 
прогресуючих ієрархічних предикторів та виконання 
кодування/декодування з їх використанням" ("Комп’ютерна програма 
"Hierarchical predictors")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для прискорення декодування та зменшення 
розмірів стиснутих файлів у нових графічних формах і архіваторах та 
в нових версіях існуючих графічних форматів і архіваторів, які 
виконують стиснення без втрат та використовують предикторів і 
контекстно-незалежне кодування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52917  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кияк Юліан Григорович, Ковалишин Василь Іванович  
 

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 "Застосування терміну "гепатизація" на означення 
хронічної незворотної гібертації кардіоміцитів при ішемічній хворобі серця 
у поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше виявлено феномен "гепатизації" гібернованих кардіоміцитів, 
що знаходяться на периферії хронічної аневризми серця або в ділянці 
рубців при хронічних формах ішемічної хвороби серця у пацієнтів з 
артериальною гіпертензією і цукровим діабетом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52918  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Кошарний Володимир 
Віталійович, Шаторна Вера Федорівна, Савенкова 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)  Монографія "Пороки развития сердца при нарушении формирования 
плаценты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пороки развития серца при нарушении 
формирования плаценты: Монография.-Днепропетровск: изд-во 
"Свидлер А.Л.", 2011.-160 с. 91 ілюстр. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52919  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаторна Вера Федорівна, Шпонька Ігорь Станіславович, Абдул-Огли 
Лариса Володимирівна, Савенкова Олена Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Критичні періоди кардіогенезу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Критичні періоди кардіогенезу: Монографія.-
Дніпропетровськ: "Пороги", 2010.-156 с. 59 ілюстр. 

 
Анотація   

Наукова праця присвячена впливу фізичних факторів навколишнього 
середовища таких як гіпоксія та гіпертермія на хід ембріонального 
розвитку та на кардіогенез експерементальних тварин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52920  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Романович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АГЕНТ ПЛЮС УК" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Платформа "Агент Плюс 2.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52921  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система автоматизированного 
проектирования технологической подготовки производства изделий 
единичного и мелкосерийного машиностроения "САПРТППММ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52922  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харітич Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
"ПРИВАТБАНК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "IPay"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення прийому і відправки платежів 
із застосуванням мобільних платіжних терміналів, зокрема, 
смартфонів, планшетів, персональних комп’ютерів, що споряджені 
портативними зчитувачами банківських пластикових карток з 
магнітною стрічкою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52923  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Надія Іванівна, Саєнко Олена Валеріївна  
 

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)  Книга "Путешествия принцессы Ольвики"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Принцеса Ольвіка, дізнавшись про таємницю перстня, вирушає у 
подорож. Герої казок потрапляють у ситуації, дуже схожі на ті, що ми 
переживаємо з вами кожнього дня.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52924  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Варламов Вадим Вікторович, Досужій Олег Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Шейдерна програма для підвищення 
реалістичності відображення водної поверхні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для реалістичного відтворення водної поверхні. 
Особливість програми в тому, що враховуються не тільки 
астрономічні фактори впливу на водну поверхню. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52925  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опаряк Дмитро Петрович, Перінга Олександр Вікторович, Богач 
Людмила Вікторівна, Васенін Олександр Леонідович, Сидоренко 
Володимир Олексійович, Шаповалов Ігор Олександрович, Васенін 
Сергій Олександрович, Дзюба Андрій Аркадійович, Ожигін Дмитро 
Сергійович, Федотов Ярослав Володимирович, Щербо Валентин 
Євгенович, Андрейченко Світлана Вікторівна, Власенко Анатолій 
Борисович, Ложко Віктор Петрович, Новаківський Ігор Петрович, 
Титарчук Ярослава Петрівна, Шустик Людмила Миколаївна, 
Юмагулов Валерій Робертович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод пакувального 
обладнання "ТЕРМО-ПАК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація, 
креслення, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Регламент и порядок проведения 
технического обслуживания оборудования"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52926  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опаряк Дмитро Петрович, Перінга Олександр Вікторович, Богач 
Людмила Вікторівна, Васенін Олександр Леонідович, Сидоренко 
Володимир Олексійович, Шаповалов Ігор Олександрович, Васенін 
Сергій Олександрович, Дзюба Андрій Аркадійович, Ожигін Дмитро 
Сергійович, Федотов Ярослав Володимирович, Щербо Валентин 
Євгенович, Андрейченко Світлана Вікторівна, Власенко Анатолій 
Борисович, Ложко Віктор Петрович, Новаківський Ігор Петрович, 
Титарчук Ярослава Петрівна, Шустик Людмила Миколаївна, 
Юмагулов Валерій Робертович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод пакувального 
обладнання "ТЕРМО-ПАК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, креслення, 
ілюстрація, фотографічний твір, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів практичного характеру "Паспорт и руководство по 
эксплуатации 24219588-044 РЭ Машина разливочная типа МР-63, 
Паспорт и руководство по эксплуатации 24219588.009 РЭ Машина 
паллетооборачивающая тип МПО, Паспорт и руководство по 
эксплуатации 24219588.002 РЭ Машина упаковочная типа УМТ-1500 
АЛ.Б с накопительной системой"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52927  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опаряк Дмитро Петрович, Перінга Олександр Вікторович, Богач 
Людмила Вікторівна, Васенін Олександр Леонідович, Сидоренко 
Володимир Олексійович, Шаповалов Ігор Олександрович, Васенін 
Сергій Олександрович, Дзюба Андрій Аркадійович, Ожигін Дмитро 
Сергійович, Федотов Ярослав Володимирович, Щербо Валентин 
Євгенович, Андрейченко Світлана Вікторівна, Власенко Анатолій 
Борисович, Ложко Віктор Петрович, Новаківський Ігор Петрович, 
Титарчук Ярослава Петрівна, Шустик Людмила Миколаївна, 
Юмагулов Валерій Робертович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод пакувального 
обладнання "ТЕРМО-ПАК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір практичного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру "Техническая документация по 
подключению линии розлива"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52928  
 

Дата реєстрації авторського права  30.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опаряк Дмитро Петрович, Перінга Олександр Вікторович, Богач 
Людмила Вікторівна, Васенін Олександр Леонідович, Сидоренко 
Володимир Олексійович, Шаповалов Ігор Олександрович, Васенін 
Сергій Олександрович, Дзюба Андрій Аркадійович, Ожигін Дмитро 
Сергійович, Федотов Ярослав Володимирович, Щербо Валентин 
Євгенович, Андрейченко Світлана Вікторівна, Власенко Анатолій 
Борисович, Ложко Віктор Петрович, Новаківський Ігор Петрович, 
Титарчук Ярослава Петрівна, Шустик Людмила Миколаївна, 
Юмагулов Валерій Робертович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод пакувального 
обладнання "ТЕРМО-ПАК" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір практичного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів практичного характеру "Пакет инженерной 
документации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52929  
 

Дата реєстрації авторського права  31.12.2013  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Кирило Сергійович, Чередниченко Святослав Віталійович 
(RIHTER)  

 

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 "RIHTER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку ввійшл пісні: "Always/Forever", "I will find you", "За неї", 
"Найти тебя", "I wonna know", "Море".   
 

 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козлова Вікторія Євгенівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Золотий колос Дажбога"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  2254  
 
Дата реєстрації договору                                 03.09.2013 

 

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  Козлова Вікторія Євгенівна - Приватне підприємство "Успіх і 
кар'єра"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рильський Максим Георгійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Тадей Рильський"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2255  
 

Дата реєстрації договору                                 03.09.2013 

 

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  Рильський Максим Георгійович - Приватне підприємство "Успіх і 
кар'єра"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Уланченко Олексій Нодарович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва "Кольоровий дизайн інтерфейсу 
веб-сайта www.Lavitanova.ru" та "Кольоровий дизайн інтерфейсу веб-
сайта www.Lavitanova.net"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2256  
 
Дата реєстрації договору                               04.09.2013 
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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 Уланченко Олексій Нодарович - Вовк 
Жанна Ігорівна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коник Олексій Миколайович, Суярко Олексій Юрійович, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Седляр Валерій 
Валентинович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox REX control operating"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2257  
 
Дата реєстрації договору                               04.09.2013 

 

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  Седляр Валерій Валентинович, Корсун Сергій Валерійович, Требін 
Сергій Леонідович, 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, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox mini control operating"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2258  
 
Дата реєстрації договору                                 04.09.2013 

 

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  Корсун Сергій Валерійович, Требін Сергій Леонідович, 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, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox Keypad control operating"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2259  
 
Дата реєстрації договору                                 04.09.2013 

 

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  Корсун Сергій Валерійович, Требін Сергій Леонідович, 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, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Седляр Валерій 
Валентинович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox  KS-131RW control operating"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2260  
 
Дата реєстрації договору                                 04.09.2013 

 

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  Седляр Валерій Валентинович, Корсун Сергій Валерійович, Требін 
Сергій Леонідович, 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, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Суринець Василь 
Васильович, Седляр Валерій Валентинович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox IP100 control operating"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2261  
 
Дата реєстрації договору                                 04.09.2013 

 

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  Седляр Валерій Валентинович, Суринець Василь Васильович, 
Корсун Сергій Валерійович, Требін Сергій Леонідович, Суярко 
Олексій Юрійович, Коник Олексій Миколайович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "СОФТВЕРНА ІНЖЕНЕРНА 
КОМПАНІЯ А2 ЛТД"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коник Олексій Миколайович, Суярко Олексій Юрійович, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Суринець Василь 
Васильович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "NDC-F181P control operating"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2262  
 
Дата реєстрації договору                                 04.09.2013 

 

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, 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 програма "Золоті Ворота ІР"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2263  
 
Дата реєстрації договору                                 04.09.2013 

 

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  Хапаєв Вадим Вадимович, Діденко Віталій Анатолійович, 
Крапівєнцев Максим Юрійович, Процько Олексій Анатолійович 
(Protsifer), Єремєєв Юрій Геннадійович, Вікторов Юрій Геннадійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Севастополь. Испытание войной"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2264  
 
Дата реєстрації договору                                 06.09.2013 
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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  Вікторов Юрій Геннадійович, Єремєєв Юрій Геннадійович, Процько 
Олексій Анатолійович, Крапівєнцев Максим Юрійович, Діденко 
Віталій Анатолійович, Хапаєв Вадим Вадимович - Бойчук Юрій 
Миколайович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Авдієнко Валерій Вікторович, Авдієнко Віталій Вікторович, 
Варченко Максим Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтернет сайт - Соціальна мережа для 
футбольних фанатів www.Football4you.nеt"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2265  
 
Дата реєстрації договору                                 10.09.2013 

 

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  Варченко Максим Володимирович, Авдієнко Віталій Вікторович, 
Авдієнко Валерій Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Нові соціальні рішення"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Коник Олексій Миколайович, Суярко Олексій Юрійович, Требін 
Сергій Леонідович, Корсун Сергій Валерійович, Седляр Валерій 
Валентинович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "U-Prox SR control operating"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2266  
 
Дата реєстрації договору                                10.09.2013 

 

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  Седляр Валерій Валентинович, Корсун Сергій Валерійович, Требін 
Сергій Леонідович, Суярко Олексій Юрійович, Коник Олексій 
Миколайович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТВЕРНА ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ А2 ЛТД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шабшай Єфим Михайлович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка медитаційних технік саморозвитку та самовдосконалення 
"Возмутительница спокойствия"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

671 

Номер реєстрації договору  2267  
 
Дата реєстрації договору                                 11.09.2013 

 

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  Шабшай Єфим Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ИННЕР ДИЗАЙН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пономаренко Андрій Анатольович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір виробничого характеру "Документація на модель 
чоловічого піджака "Фаворит 1"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз, креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2268  
 
Дата реєстрації договору                                 11.09.2013 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "Модний Дім "Воронін" - 
Приватне акціонерне товариство "Торговий Дім "ВОРОНІН-
УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пономаренко Андрій Анатольович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір виробничого характеру "Документація на модель 
чоловічого піджака "Фаворит"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз, креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2269  
 
Дата реєстрації договору                                11.09.2013 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "Модний Дім "Воронін" - 
Приватне акціонерне товариство "Торговий Дім "ВОРОНІН-
УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пономаренко Андрій Анатольович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір виробничого характеру "Документація на модель 
чоловічого піджака "Фаворит 2"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз, креслення, складений твір  
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Номер реєстрації договору  2270  
 
Дата реєстрації договору                                11.09.2013 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "Модний Дім "Воронін" - 
Приватне акціонерне товариство "Торговий Дім "ВОРОНІН-
УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пономаренко Андрій Анатольович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір виробничого характеру "Документація на модель 
чоловічого піджака "Алекс 2"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз, креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2271  
 
Дата реєстрації договору                                 11.09.2013 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "Модний Дім "Воронін" - 
Приватне акціонерне товариство "Торговий Дім "ВОРОНІН-
УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пономаренко Андрій Анатольович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір виробничого характеру "Документація на модель 
чоловічого піджака "Алекс"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз, креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2272  
 
Дата реєстрації договору                                11.09.2013 

 

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  Товариство з обмеженою відповідальністю "Модний Дім "Воронін" - 
Приватне акціонерне товариство "Торговий Дім "ВОРОНІН-
УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крилюк Віталій Омелянович, Гудима Арсен Арсенович, Кузьмін 
Валерій Юрійович, Кузьмінський Іван Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комплекс заходів надання домедичної допомоги"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2273  
 
Дата реєстрації договору                                 12.09.2013 

 

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  Кузьмінський Іван Володимирович, Кузьмін Валерій Юрійович, 
Гудима Арсен Арсенович, Крилюк Віталій Омелянович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "РЕАГО-Україна"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Старицин Максим Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Малышка"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2274  
 
Дата реєстрації договору                                16.09.2013 

 

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  Старицин Максим Володимирович - Зайцев Владислав Віталійович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вертиполох Антон Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Где-то там"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2275  
 
Дата реєстрації договору                                 16.09.2013 

 

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  Вертиполох Антон Олександрович - Зайцев Владислав Віталійович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хром'як Христина Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Батькам"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2276  
 
Дата реєстрації договору                                 16.09.2013 
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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  Хром'як Христина Юріївна - Зайцев Владислав Віталійович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вертиполох Антон Олександрович, Талабіра Олександра Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Примара"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2277  
 
Дата реєстрації договору                                 16.09.2013 

 

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  Талабіра Олександра Іванівна, Вертиполох Антон Олександрович - 
Зайцев Владислав Віталійович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рабінович Юхим Мусійович, Кім Євген Вікторович, Мусіч Максим 
Юрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Внутрішнє програмне забезпечення "RCV-
20x_St_Ad_S2" ("ВПЗ "RCV-20x_St_Ad_S2") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2278  
 
Дата реєстрації договору                                 16.09.2013 

 

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  Мусіч Максим Юрійович, Кім Євген Вікторович, Рабінович Юхим 
Мусійович - Спільне українсько-російське підприємство "СІТІКОМ, 
ЛТД" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гаврилюк Сергій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій повнометражного ігрового фільму "Казка 
старого мельника"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2279  
 
Дата реєстрації договору                                 17.09.2013 
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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  Гаврилюк Сергій Іванович - Товариство  з обмеженою 
відповідальністю "Євромедіа Компані"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Барабанова Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна), 
Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Обучающие тренинги"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
ілюстрація, фотографічний твір, складений твір  

 

Номер реєстрації договору  2280  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 

 

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  Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич), Барабанова 
Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел Менеджмент"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Барабанова Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна), 
Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір науково-практичного характеру 
"Стандарты работы службы бронирования"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація  

Номер реєстрації договору  2281  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 

 

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  Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич), Барабанова 
Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел Менеджмент"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Барабанова Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна), 
Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір науково-практичного характеру 
"Стандарты работы службы ресторанного сервиса гостиничного 
предприятия"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація  
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Номер реєстрації договору  2282  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 

 

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  Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич), Барабанова 
Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел Менеджмент"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Барабанова Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна), 
Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір науково-практичного характеру 
"Стандарты работы службы ресторанного сервиса подразделения 
производство"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  2283  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 

 

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  Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич), Барабанова 
Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел Менеджмент"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Барабанова Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна), 
Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір науково-практичного характеру 
"Регламент по работе с 1С"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  2284  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 

 

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  Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич), Барабанова 
Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел Менеджмент"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Барабанова Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна), 
Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір науково-практичного характеру 
"Базовые знания сотрудника"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація, фотографічний твір  

 

Номер реєстрації договору  2285  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 
 

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  Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич), Барабанова 
Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел Менеджмент"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Барабанова Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна), 
Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич)  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір науково-практичного характеру 
"Стандарты предоставления спортивно-оздоровительных услуг"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  2286  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 
 

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  Васін Юрій Валерійович (Васин Юрий Валерьевич), Барабанова 
Ірина Михайлівна (Барабанова Ирина Михайловна) - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Рейкарц Хотел Менеджмент"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стеценко Валентин Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Системи безперебійного електроживлення "Селком" 
Технічні умови. ТУ У 31.2-31282244-001:2007; АТЭА. 436133.01 ТУ" 
("ТУ У 31.2-31282244-001:2007") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2287  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 

 

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 "Про-Електро"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Вакуленко Сергій Володимирович, Сєдов Павло Володимирович, 
Понежда Сергій Михайлович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "ТУ У 30307215.001-2000. Системи гарантованого 
електроживлення СГЕ "ПРОЕЛЕКТРО". Системы гарантированного 
электропитания СГЭ "ПРОЕЛЕКТРО". Технические условия. 
АОСА.436133.001 ТУ" ("ТУ У 30307215.001-2000") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2288  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 

 

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 "Про-Електро"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Могильний Сергій Георгійович, Шоломицький Андрій Аркадійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Онлайновий геодезичний вимірювальний 
комплекс "Визир 3D" ("Визир 3D") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2289  
 
Дата реєстрації договору                                 19.09.2013 

 

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  Шоломицький Андрій Аркадійович, Могильний Сергій Георгійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Технопарк ДонДТУ 
"УНІТЕХ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фесенко Ольга Миколаївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "УПАКУВАННЯ ДЛЯ СУХОФРУКТІВ ТА 
ГОРІХІВ"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2290  
 
Дата реєстрації договору                                 26.09.2013 

 

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  Фесенко Ольга Миколаївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АРИОЛ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Оприсько Микола Романович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну "НОВЕ ПОЛІССЯ / НОВА 
ПОЛІСЬКА"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2291  
 
Дата реєстрації договору                                 26.09.2013 
 

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  Оприсько Микола Романович - Синишин Володимир Миронович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Юсуф Басоглу, Зафер Гюлер, Огузхан Кемал, Фарук Думан  
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки) "Premiumex-T 53922", 
"Premiumex-T 54006", "Premiumex-T 54061", "Premiumex-T 63318"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2292  
 
Дата реєстрації договору                                 26.09.2013 
 

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  Акціонерна корпорація текстильної промисловості "КАДИФЕТЕКС" 
("KADIFETEKS") - Приватне підприємство "Квазар Студіо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крилюк Віталій Омелянович, Гудима Арсен Арсенович, Кузьмін 
Валерій Юрійович, Кузьмінський Іван Володимирович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика проведення занять з питань надання 
домедичної допомоги"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2293  
 
Дата реєстрації договору                                 26.09.2013 
 

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  Кузьмінський Іван Володимирович, Кузьмін Валерій Юрійович, 
Гудима Арсен Арсенович, Крилюк Віталій Омелянович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "РЕАГО-Україна"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савчук Михайло Миколайович, Завадська Людмила Олексіївна, 
Фаль Олексій Михайлович, Ковальчук Людмила Василівна, 
Олексійчук Антон Миколайович, Коюшок Сергій Миколайович, 
Проскуровський Роман Васильович, Коваленко Богдан 
Анатолійович, Єндовицький Павло Олександрович, Фесенко Андрій 
В'ячеславович, Яковлєв Сергій Володимирович, Гонтар Андрій 
Леонідович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Звіт про науково-дослідну роботу, дослідження математичних методів 
аналізу властивостей односпрямованих перетворень та їх 
використання у дослідженні криптографічних систем, шифр 
"Родоліт"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

Номер реєстрації договору  2294  
 
Дата реєстрації договору                                 26.09.2013 

 

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  Національний технічний університет України "Київський 
політехнічний університет" (Фізико-технічний інститут) - 
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 
судових експертиз Служби безпеки України  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смірнова Олена Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Коллекция сувениров с 
видами Крыма, Украины и Литвы"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2295  
 
Дата реєстрації договору                                 26.09.2013 

 

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  Смірнова Олена Василівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Бельві"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Корешков Олександр Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Семейство Снеговиков"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2296  
 
Дата реєстрації договору                                 26.09.2013 
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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  Корешков Олександр Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Руденко Вячеслав Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Руководство по использованию фирменного стиля"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, фотографічний твір, літературний 
письмовий твір, складений твір  

Номер реєстрації договору  2297  
 
Дата реєстрації договору                                 26.09.2013 

 

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  Руденко Вячеслав Борисович - Верходанов Вячеслав Геннадійович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Глущенко Олександр Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова до музичного твору "Каждое лето"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2298  
 
Дата реєстрації договору                                 30.09.2013 

 

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  Глущенко Олександр Валерійович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Глущенко Олександр Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до музичного твору "Каждое лето"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2299  
 
Дата реєстрації договору                                 30.09.2013 

 

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  Глущенко Олександр Валерійович - Ларькін Сергій Олександрович  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Глущенко Олександр Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Асс"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2300  
 
Дата реєстрації договору                                 30.09.2013 

 

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  Глущенко Олександр Валерійович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бондарєв Юрій Олегович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музика до музичного твору "Доберман"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2301  
 
Дата реєстрації договору                                 30.09.2013 
 

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  Бондарєв Юрій Олегович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пархоменко Галина Анатоліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова до музичного твору "Доберман"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2302  
 
Дата реєстрації договору                                 30.09.2013 
 

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  Пархоменко Галина Анатоліївна - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черній Олег Петрович, Бежнар Дмитро Васильович, Слобчинський 
Вячеслав Вікторович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмного забезпечення 
"Оголошення України. Категорія Авто та Нерухомість" ("КПЗ 
"Оголошення України. Категорія Авто та Нерухомість") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2303  
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Дата реєстрації договору                                 30.09.2013 
 

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  Слобчинський Вячеслав Вікторович, Бежнар Дмитро Васильович, 
Черній Олег Петрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Вінсофт продакшн"  

  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мінюк Сергій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программный комплекс обработки жалоб 
населения"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2304  
 
Дата реєстрації договору                                 30.09.2013 

 

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  Мінюк Сергій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міський комунікаційний центр"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Могильний Сергій Георгійович, Шоломицький Андрій Аркадійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Врівноваження маркшейдерських і 
геодезичних мереж і обробки зйомок "МГСети"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2305  
 
Дата реєстрації договору                                 30.09.2013 
 

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  Шоломицький Андрій Аркадійович, Могильний Сергій Георгійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Технопарк ДонДТУ 
"УНІТЕХ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бондаренко Анна Олегівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній твір "Серія художнього дизайну логотипа "YOGAhot" і 
фірмового стилю оздоровчо-спортивних клубів "YOGAhot"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2306  
 
Дата реєстрації договору                                 09.10.2013 
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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  Бондаренко Анна Олегівна - Маленко Оксана Володимирівна  
  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва (малюнок) "ANGEL"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2307  
 
Дата реєстрації договору                                 15.10.2013 

 

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  Зварич Віктор Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма кредитних спілок "Все в одному" 
("Cu Program") ("BBO CUProgram" або "CUProgram") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2308  
 
Дата реєстрації договору                                 15.10.2013 

 

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  Зварич Віктор Ігорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Альфа-Омега плюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки): "ADANA", "ALANYA", 
"AMBER", "ANKARA", "GOLDEN", "JESSICA"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2309  
 
Дата реєстрації договору                                 15.10.2013 

 

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  Хандрос Роллан Володимирович - Приватне підприємство "Квазар 
Студіо"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савицький Микола Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрації "Ескізи будівельних матеріалів"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2310  
 
Дата реєстрації договору                                 15.10.2013 
 

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 Савицький Микола Васильович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "CITADEL"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Васянович Ольга Анатоліївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Монографія "Правовий звичай у 
правових системах сучасності"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2311  
 
Дата реєстрації договору                                 15.10.2013 
 

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  Васянович Ольга Анатоліївна - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Оболенська Тетяна Євгенівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Комплект емблем"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2312  
 
Дата реєстрації договору                                 15.10.2013 

 

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  Оболенська Тетяна Євгенівна - Державний вищий навчальний 
заклад "Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Парфільєв Віталій Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну "Логотип та фірмовий стиль 
оформлення упакувань продукції під торговельною маркою "Лавка 
традицій" та зон її продажу в торговельних точках"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2313  
 
Дата реєстрації договору                                 15.10.2013 
 

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 "ФОЗЗІ-ФУД" - 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РІТЕЙЛ КАПІТАЛ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білоус Олена Зиновіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з  текстом "Take your roses away"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2314  
 
Дата реєстрації договору                                 15.10.2013 

 

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  Білоус Олена Зиновіївна - Осичнюк Альона Григорівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хлопек Адам Броніславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книжкове видання "Антологія з позакласного читання. 7-8 класи" 
(польською мовою)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2315  
 
Дата реєстрації договору                                 16.10.2013 

 

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  Хлопек Адам Броніславович - Приватне підприємство "Торсінг 
Плюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гафаров Екрем Абселямович  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

687 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книжкове видання "Антологія з позакласного читання. 7-8 класи" 
(кримськотатарською мовою)"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
Номер реєстрації договору  2316  
 
Дата реєстрації договору                                 16.10.2013 
 

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  Гафаров Екрем Абселямович - Приватне підприємство "Торсінг 
Плюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Козлова Світлана Вікторівна, Гельфгат Ілля Маркович, Бородань 
Лариса Миколаївна, Манукьянц Юлія Станіславівна, Балабась 
Оксана Вікторівна, Циганко Олена Іванівна, Поклонський Олександр 
Олександрович, Мельник Світлана Анатоліївна, Филипський 
Володимир Миколайович, Свидло Ольга Михайлівна, Ложкіна 
Людмила Віталіївна, Криворучко Ольга Миколаївна, Зарянська 
Тетяна Іванівна, Ковальова Юлія Юріївна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Збірник авторських методичних матеріалів для потреб 
загальноосвітніх закладів, у вигляді ілюстрацій, карт, плакатів, 
таблиць, фотозображень, що згруповані за тематичним принципом 
для розміщення на стендах в кабінетах: мистецтв, української, 
російської та англійської мови та літератури, фізики, географії, хімії, 
математики, біології, фізичної культури, музики, основ здоров'я, 
початкової школи"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2317  
 
Дата реєстрації договору                                 18.10.2013 
 

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  Ковальова Юлія Юріївна, Зарянська Тетяна Іванівна, Криворучко 
Ольга Миколаївна, Ложкіна Людмила Віталіївна, Свидло Ольга 
Михайлівна, Филипський Володимир Миколайович, Мельник 
Світлана Анатоліївна, Поклонський Олександр Олександрович, 
Циганко Олена Іванівна, Балабась Оксана Вікторівна, Манукьянц 
Юлія Станіславівна, Бородань Лариса Миколаївна, Гельфгат Ілля 
Маркович, Козлова Світлана Вікторівна - Борисенко Сергій 
Олександрович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Даскалюк Костянтин Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис видання "Антологія з позакласного читання. 7-8 класи" 
румунською мовою"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
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Номер реєстрації договору  2318  
 
Дата реєстрації договору                                 21.10.2013 

 

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  Даскалюк Костянтин Вікторович - Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бойцун Ольга Михайлівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис видання "Антологія з позакласного читання. 7-8 класи" 
польською мовою"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2319  
 
Дата реєстрації договору                                 21.10.2013 

 

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  Бойцун Ольга Михайлівна - Державне спеціалізоване видавництво 
"Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дробаха Семен Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Прогамний комплекс криптографічного 
захисту інформації "UACRYPTO SDK"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2320  
 
Дата реєстрації договору                                 22.10.2013 

 

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 Семен Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Ефіт текнолоджіс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рудь-Медведєва Оксана Едуардівна, Прикоп Віктор Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Шахтарський гімн ДП "Донецька вугільна 
енергетична компанія" ("Шахтарський гімн ДП "ДВЕК") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2321  
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Дата реєстрації договору                                 14.11.2013 

 

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  Прикоп Віктор Юрійович, Рудь-Медведєва Оксана Едуардівна - 
Державне підприємство "Донецька вугільна енергетична компанія"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Величко Вікторія Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір рекламно-інформаційного 
характеру у формі презентації "МАМИНА КАРТА Универсальная" 
("Мамина карта") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, літературний письмовий твір, твір образотворчого 
мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  2322  
 
Дата реєстрації договору                                 14.11.2013 

 

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  Величко Вікторія Вікторівна - Дочірнє підприємство "Талан 
Коммунікейшнс "Talan Communications"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Марусіч Андрій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Карпатська"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2323  
 
Дата реєстрації договору                                 14.11.2013 

 

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  Марусіч Андрій Васильович - Бєлкіна Ганна Євгенівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Баннов Дмитро Дмитрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Как-то не так"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2324  
 
Дата реєстрації договору                                 14.11.2013 

 

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  Баннов Дмитро Дмитрович - Бєлкіна Ганна Євгенівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Євтушик Ігор Олександрович, Макарчук Сергій Вікторович, Горін 
Ігор Васильович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "PORTMONE"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2325  
 
Дата реєстрації договору                                 14.11.2013 
 

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  Дочірнє підприємство "Ефорс Груп" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Будус-Інвест"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кресін Дмитро Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SCREENLOAD" зі Збіркою творів 
образотворчого мистецтва "Варіанти дизайну інтерфейсу 
комп'ютерної програми "SCREENLOAD"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, твір образотворчого мистецтва, складений 
твір  

 

Номер реєстрації договору  2326  
 
Дата реєстрації договору                                 14.11.2013 
 

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 Кресін Дмитро Юрійович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПЛЕЙ КРАПКА КОМ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лещенко Олександр Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Хореографічний твір "PoleArtShow: За 80 Днів до кінця Світу"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Хореографічний твір  
 

Номер реєстрації договору  2327  
 
Дата реєстрації договору                                 14.11.2013 
 

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  Лещенко Олександр Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кудацький Леонід Наумович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "САПР 0,4 кВ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2328  
 
Дата реєстрації договору                                 18.11.2013 

 

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 "ТФ КАБЕЛЬ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТФ-К"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бубнов Олександр Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графіка персонажів 
анімаційного фільму "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2329  
 
Дата реєстрації договору                                 19.11.2013 

 

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  Бубнов Олександр Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Студія анімаційних фільмів "Бубен"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трофімова Зоя (Trofimova Zoia)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Цветовое решение 
персонажей анимационного фильма "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2330  
 
Дата реєстрації договору                                 19.11.2013 

 

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  Трофімова Зоя (Trofimova Zoia) - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Студія анімаційних фільмів "Бубен"  

  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

692 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кияшко Олег Миколайович, Марков Іван Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система відстеження обігу 
лікарських засобів з використанням маркування та кодифікації"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2331  
 
Дата реєстрації договору                                 22.11.2013 
 

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  Дочірнє підприємство "КМ ТЕХНО" - Державна служба України з 
лікарських засобів  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ага Хайсам Мухаммад  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Центр Сертифікації "Халяль"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2332  
 
Дата реєстрації договору                                 25.11.2013 
 

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  Ага Хайсам Мухаммад - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ "ХАЛЯЛЬ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ага Хайсам Мухаммад  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "СЕРТИФИКАТ ХАЛЯЛЬ"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2333  
 
Дата реєстрації договору                                 25.11.2013 
 

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  Ага Хайсам Мухаммад - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ "ХАЛЯЛЬ"  

  
 

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"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2334  
 
Дата реєстрації договору                                 27.11.2013 

 

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  Артамонов В'ячеслав Георгійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СА ІНОВЕЙШН ВЕНЧУРС"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Довгопола Катерина Станіславівна, Набоченко Ольга Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис видання "Навчальний посібник з рельєфного малювання . 1 
клас" для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 
сліпих дітей в 2 частинах  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Номер реєстрації договору  2335  
 
Дата реєстрації договору                                 06.12.2013 

 

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  Набоченко Ольга Олександрівна, Довгопола Катерина Станіславівна 
- Державне спеціалізоване видавництво "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гочу Сіміон Сіміонович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Видання "Антологія з позакласного читання. 7 - 8 класи" 
румунською мовою  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Номер реєстрації договору  2336  
 
Дата реєстрації договору                                 09.12.2013 

 

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  Гочу Сіміон Сіміонович - Приватне підприємство "Торсінг Плюс"  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Панасенко Євгений Пахомович, Пустовой Дмитро Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Выпрямители серии SDС. Технические 
условия на поставку. ТУ У 31282244.001-2001" ("ТУ У 31.2-31282244-
001:2001") 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  2337  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Панасенко Євгений Пахомович, Пустовой Дмитро Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Устройства тиристорные 
коммутационные отключающие Типа TDS. Технические условия на 
поставку. ТУ У 31282244.003-2001" ("ТУ У 31.2-31282244-003:2001") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення  
 

Номер реєстрації договору  2338  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Панасенко Євгений Пахомович, Пустовой Дмитро Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Инверторы типа WDW 3xxx-200/400-
EAN. Технические условия на поставку. ТУ У 31282244.002-2001" 
("ТУ У 31.2-31282244-002:2001") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, креслення  
 

Номер реєстрації договору  2339  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Шваштейн Роман Лейбович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Любовь... Какая она разная"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, музичний твір без тексту, складений твір  
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Номер реєстрації договору  2340  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Шваштейн Роман Лейбович - Винокурова Тетяна Дмитрівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Батрак Юрій Артемович, Батрак Роман Юрійович, Берін Дмитро 
Михайлович, Міхно Андрій Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для забезпечення 
проектування й інженерних розрахунків валопроводів" 
("ShaftDesigner") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2341  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Міхно Андрій Володимирович, Берін Дмитро Михайлович, Батрак 
Роман Юрійович, Батрак Юрій Артемович - Приватне підприємство 
"Інтелектуальні Морські Технології"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гуз Олексій Романович, Бойченко Анна Федорівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеокурс тренувань "Легко Быть Беременной"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2342  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Бойченко Анна Федорівна, Гуз Олексій Романович - Харчинська 
Каріна Олександрівна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чужиков Віктор Іванович, Лук'яненко Ольга Дмитрівна, Бурміч 
Ольга Сергіївна, Панченко Євген Григорович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Монографія 
"Технологічна модернізація в європейській економіці"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
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Номер реєстрації договору  2343  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Панченко Євген Григорович, Бурміч Ольга Сергіївна, Лук'яненко 
Ольга Дмитрівна, Чужиков Віктор Іванович - Державний вищий 
навчальний заклад "Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Єфремов Дмитро Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Відеолекції з теоретичних основ 
макроекономіки"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір наукового характеру, 
ілюстрація  

 

Номер реєстрації договору  2344  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Єфремов Дмитро Петрович - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Червінська Любов Петрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Монографія "Управління інноваційною 
діяльністю персоналу"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2345  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Червінська Любов Петрівна - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнєдаш Тетяна Олександрівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний літературний сценарій чотирьохсерійного 
телевізійного Телефільму в жанрі мелодрами - сценарії 4 (чотирьох) 
серій (епізодів) - під назвою "НАХАЛКА" ("НАХАЛКА") 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2346  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 
 

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  Гнєдаш Тетяна Олександрівна - 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)  Оригінальний літературний сценарій двохсерійного телевізійного 
Телефільму в жанрі мелодрами - сценарії 2 (двох) серій (епізодів) - під 
назвою "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" ("СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2347  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 
 

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  Гнєдаш Тетяна Олександрівна - 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)  Оригінальний літературний сценарій багатосерійного телевізійного 
Телефільму в жанрі мелодрами - сценарії 40 (сорока) серій (епізодів) з 
1-ої по 40-у - під назвою "Коса до пояса" ("Коса до пояса") 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2348  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 
 

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 "ЦЕНТР СЦЕНАРНОГО 
МИСТЕЦТВА" - 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)  Оригінальний літературний сценарій багатосерійного телевізійного 
Телефільму в жанрі мелодрами - сценарії 90 (дев'яноста) серій 
(епізодів) з 1-ої по 90-ту - під назвою "ДЖАМАЙКА" 
("ДЖАМАЙКА") 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2349  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 
 

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 "ЦЕНТР СЦЕНАРНОГО 
МИСТЕЦТВА" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чернова Ірина Іванівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний літературний сценарій багатосерійного телевізійного 
Телефільму в жанрі мелодрами - сценарії 2 (двох) серій (епізодів) з 1-ої 
по 2-гу - під назвою "Любовник для Люси" ("Любовник для Люси") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2350  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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 "ЦЕНТР СЦЕНАРНОГО 
МИСТЕЦТВА" - 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)  Похідний оригінальний літературний сценарій багатосерійного 
телевізійного Телефільму в жанрі історичної мелодрами - сценарії 24 
(двадцяти чотирьох) серій (епізодів) з 1-ої по 24-ту - під назвою 
"МОСКАЛІ" ("МОСКАЛІ") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2351  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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 "ЦЕНТР СЦЕНАРНОГО 
МИСТЕЦТВА" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бадоєв Алан Казбекович, Ярмілко Євген Миколайович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Общий сценарий телевизионной программы 
"Хочу в ВИА Гру"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2352  
 
Дата реєстрації договору                                 12.12.2013 

 

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  Ярмілко Євген Миколайович, Бадоєв Алан Казбекович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ГАУДІ СТУДІО"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Житник Ганна Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Телекомукаційні проекти"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2353  
 
Дата реєстрації договору                                 17.12.2013 

 

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 "ВІПЛАН" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ІСП ВІПЛАН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Легенды Снов" / 
"Legends of Dreams"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2354  
 
Дата реєстрації договору                                 17.12.2013 

 

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  Чуєнков Віктор Євгенович, Буланий Костянтин Васильович, 
Буланий Євген Костянтинович - Компанія "СІ ЕНД О ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (Company "C & O ASSET 
MANAGEMENT LIMITED")  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Михалевський Олександр Анатолійович  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Оперативна інтерпретація управляючими 
модулями" ("О!Піум") версія 4.04" ("О!Піум") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2355  
 
Дата реєстрації договору                                 18.12.2013 

 

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  Михалевський Олександр Анатолійович - Приватне акціонерне 
товариство "Геофізичне обладнання Надра"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шерекін Данило Петрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип мультиплікаційного 
фільму "Руслан і Людмила" російською та англійською мовами"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
Номер реєстрації договору  2356  
 
Дата реєстрації договору                                 23.12.2013 

 

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  Шерекін Данило Петрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АНІМАГРАД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Музика Віталія Віталіївна, Руднєв Олег Григорович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Документаріум" (ІС "Документаріум") 
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2357  
 
Дата реєстрації договору                                 24.12.2013 

 

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 "Ілайф" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АЛТЕРСАЙН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гнєдаш Тетяна Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оригінальний літературний сценарій багатосерійного телевізійного 
Телефільму в жанрі мелодрами - сценарії 90 (дев'яноста) серій 
(епізодів) з 1-ї по 90-ту - під назвою "Катина любовь - 2" ("Катина 
любовь- 2") 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2358  
 
Дата реєстрації договору                                 25.12.2013 

 

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 "ЦЕНТР СЦЕНАРНОГО 
МИСТЕЦТВА" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мінюк Сергій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Розрахунок 
комунальних платежів. М. Запоріжжя, 2013"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
Номер реєстрації договору  2359  
 
Дата реєстрації договору                                 25.12.2013 

 

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  Мінюк Сергій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Інформаційні комунальні системи"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савін Олексій Олексійович, Новосьолов Максим Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LetzPetz"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2360  
 
Дата реєстрації договору                                 25.12.2013 

 

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  Новосьолов Максим Олегович, Савін Олексій Олексійович - 
Воскобойнікова Олена Юріївна  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Байло Олексій Михайлович, Зугравий Вячеслав Вячеславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
автопідприємствами "iBus"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  2361  
 
Дата реєстрації договору                                 25.12.2013 

 

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  Зугравий Вячеслав Вячеславович, Байло Олексій Михайлович - 
Приватне підприємство "НОТ ГРУП"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бондаренко Валерій Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдиний автоматизований реєстр автобусних 
маршрутів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2362  
 
Дата реєстрації договору                                 25.12.2013 

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  Бондаренко Валерій Васильович - Приватне підприємство "НОТ 
ГРУП"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ленський Андрій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художнє зображення (емблема) "ВИА ГРА/NU VIRGO'S"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2363  
 
Дата реєстрації договору                                 25.12.2013 

 

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  Ленський Андрій Олександрович - Костюк Дмитро Дмитрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Котова Юлія Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тексти до музичного альбому "The time has come"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2364  
 
Дата реєстрації договору                                 31.12.2013 

 

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  Котова Юлія Олександрівна - Петренко Антон Валерійович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Педай Іван Олександрович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "3 молочні продукти на день"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2365  
 
Дата реєстрації договору                                 31.12.2013 
 

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 "ЯНГ ЕНД РУБІКАМ" - 
Європейська Бізнес Асоціація  

  
 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ 
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
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Номер свідоцтва,  

 дата видачі 
Повне найменування 

організації 
Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

Свідоцтво № 1/2003 

від 08.07.2003 

 

Всеукраїнське об’єднання 

суб’єктів авторських і 

суміжних прав “Оберіг”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб‘єктів авторського права, 

виконавців, виробників фо-

нограм, 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 май-

новими 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 музич-

них 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 

 

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 фо-

нограм, виробників 

відеограм 

вул. Михайла Грушевсько-

го, 28/2, м. Київ, 01021 

Свідоцтво № 

14/2008 від 

01.08.2008 

Всеукраїнська громадська 

організація 

„Всеукраїнське Агентство 

Авторських Прав”  

Колективне управління 

майновими правами 

суб’єктів авторського права 

та суміжних прав  

поштова адреса:  

вул. Гмирі, 4, оф. 13,   

м. Київ, 02140 

 

юридична адреса:   

вул. Довнар-Запольського, 

4,   кв. 102, м. Київ,  

 04116 
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Номер свідоцтва,  

 дата видачі 
Повне найменування 

організації 
Сфера діяльності організації Місцезнаходження 

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 колективно-

го управління авторськи-

ми та суміжними права-

ми”  

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 

колективного управління, 

яка має право здійснювати 

збір і розподіл винагороди 

(роялті) за використання 

фонограм, відеограм, опуб-

лікованих  комерційною ме-

тою, та зафіксованих у них 

виконань шляхом їх публіч-

ного 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 

колективного управління, 

яка має право здійснювати 

збирання і розподіл відраху-

вань (відсотків), виплачених 

виробниками та імпортера-

ми обладнання і матеріаль-

них носіїв, із застосуванням 

яких у домашніх умовах 

можна здійснити відтворен-

ня творів і виконань, зафік-

сованих у фонограмах і 

(або) відеограмах. 

вул. Артема 1-5,         

оф. 614, м. Київ, 04053 

 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об’єктами авторського права 

 

Об’єкт авторського права  Аудіовізуальний твір  
 

Номер свідоцтва  51060, 51061, 51062, 51063, 51064, 51065, 51089, 51092, 51093, 51400, 51616, 51705, 

52058, 52084, 52098, 52123, 52133, 52455, 52715, 52866  
Об’єкт авторського права  База даних  
 

Номер свідоцтва  51134, 51193, 51194, 51260, 51476, 52185, 52187, 52410, 52475, 52476, 52523, 52524, 

52743  
Об’єкт авторського права  Драматичний твір  
 

Номер свідоцтва  51816, 51820  
Об’єкт авторського права  Ескіз  
 

Номер свідоцтва  51793, 51794, 52226, 52544  
Об’єкт авторського права  Ілюстрація  
 

Номер свідоцтва  51050, 51051, 51052, 51053, 51054, 51055, 51056, 51070, 51071, 51072, 51088, 51132, 

51133, 51136, 51137, 51138, 51142, 51143, 51148, 51168, 51169, 51173, 51181, 51204, 

51212, 51214, 51222, 51224, 51225, 51226, 51228, 51254, 51265, 51267, 51280, 51281, 

51282, 51300, 51303, 51304, 51306, 51397, 51411, 51418, 51419, 51420, 51421, 51422, 

51423, 51428, 51429, 51432, 51434, 51435, 51436, 51442, 51445, 51492, 51498, 51514, 

51547, 51548, 51549, 51550, 51551, 51552, 51553, 51557, 51572, 51625, 51637, 51643, 

51646, 51647, 51649, 51679, 51680, 51728, 51734, 51749, 51751, 51755, 51757, 51774, 

51796, 51818, 51819, 51827, 51828, 51829, 51830, 51831, 51832, 51835, 51847, 51866, 

51877, 51903, 51916, 51918, 51919, 51922, 51929, 51930, 51953, 51954, 51959, 51960, 

51977, 51978, 52003, 52008, 52049, 52051, 52052, 52072, 52073, 52156, 52221, 52234, 

52236, 52281, 52286, 52300, 52305, 52306, 52313, 52314, 52353, 52366, 52385, 52415, 

52430, 52441, 52470, 52471, 52472, 52473, 52478, 52483, 52484, 52503, 52508, 52512, 

52530, 52546, 52555, 52557, 52575, 52576, 52577, 52591, 52592, 52630, 52635, 52656, 

52657, 52672, 52704, 52708, 52732, 52795, 52820, 52825, 52826, 52827, 52833, 52846, 

52847, 52848, 52849, 52850, 52851, 52852, 52853, 52863, 52871, 52876, 52918, 52919, 

52925, 52926, 52927, 52928  
Об’єкт авторського права  Картографічний твір  
 

Номер свідоцтва  51097, 51335, 51786, 51788, 52145  
Об’єкт авторського права  Комп'ютерна програма  
 

Номер свідоцтва  51057, 51058, 51059, 51066, 51067, 51068, 51085, 51086, 51087, 51095, 51096, 51098, 

51105, 51106, 51109, 51112, 51113, 51114, 51120, 51121, 51122, 51123, 51124, 51126, 

51127, 51149, 51150, 51151, 51161, 51165, 51167, 51175, 51186, 51188, 51195, 51196, 

51197, 51198, 51210, 51211, 51213, 51218, 51220, 51235, 51255, 51256, 51257, 51259, 

51260, 51270, 51278, 51283, 51297, 51299, 51302, 51309, 51316, 51317, 51319, 51320, 

51322, 51323, 51333, 51334, 51336, 51337, 51338, 51340, 51372, 51377, 51384, 51394, 

51396, 51398, 51399, 51409, 51424, 51427, 51433, 51437, 51462, 51467, 51474, 51475, 

51495, 51499, 51501, 51511, 51522, 51531, 51536, 51541, 51578, 51579, 51583, 51587, 

51588, 51593, 51595, 51596, 51597, 51598, 51599, 51611, 51613, 51614, 51618, 51634, 

51635, 51636, 51643, 51651, 51658, 51659, 51670, 51671, 51672, 51673, 51674, 51677, 

51700, 51708, 51736, 51737, 51740, 51741, 51745, 51746, 51753, 51754, 51760, 51771, 

51772, 51773, 51781, 51813, 51833, 51838, 51842, 51843, 51848, 51857, 51860, 51872, 

51873, 51874, 51892, 51915, 51917, 51925, 51927, 51946, 51948, 51949, 51950, 51951, 

51961, 51962, 51965, 51966, 51967, 51968, 51969, 51970, 51971, 51972, 51973, 51982, 

51986, 51988, 51993, 51994, 51998, 52000, 52001, 52004, 52005, 52007, 52014, 52015, 
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52021, 52029, 52035, 52037, 52040, 52041, 52046, 52054, 52055, 52057, 52062, 52064, 

52074, 52083, 52090, 52091, 52096, 52097, 52099, 52100, 52101, 52102, 52103, 52104, 

52105, 52106, 52107, 52108, 52109, 52110, 52111, 52112, 52113, 52114, 52115, 52116, 

52117, 52118, 52119, 52120, 52127, 52128, 52130, 52131, 52141, 52142, 52143, 52144, 

52146, 52151, 52155, 52162, 52165, 52166, 52167, 52168, 52170, 52171, 52172, 52173, 

52180, 52186, 52193, 52194, 52195, 52196, 52217, 52218, 52230, 52248, 52250, 52251, 

52282, 52283, 52301, 52307, 52308, 52309, 52334, 52335, 52336, 52337, 52357, 52358, 

52369, 52370, 52412, 52413, 52414, 52420, 52421, 52422, 52423, 52432, 52460, 52461, 

52462, 52482, 52500, 52501, 52515, 52523, 52524, 52531, 52545, 52550, 52574, 52591, 

52592, 52610, 52613, 52614, 52619, 52621, 52622, 52629, 52659, 52685, 52686, 52706, 

52707, 52710, 52711, 52712, 52713, 52716, 52722, 52739, 52740, 52760, 52794, 52801, 

52802, 52803, 52804, 52805, 52806, 52807, 52808, 52809, 52815, 52821, 52824, 52828, 

52840, 52842, 52873, 52874, 52875, 52878, 52880, 52882, 52883, 52884, 52885, 52886, 

52888, 52896, 52916, 52920, 52921, 52922, 52924  
Об’єкт авторського права  Креслення  
 

Номер свідоцтва  51190, 51192, 51243, 51428, 51456, 51457, 51458, 51600, 51825, 51904, 51991, 52076, 

52077, 52080, 52305, 52389, 52390, 52391, 52392, 52393, 52394, 52395, 52396, 52397, 

52398, 52399, 52400, 52454, 52470, 52472, 52473, 52732, 52876, 52925, 52926, 52927, 

52928  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір  
 

Номер свідоцтва  51069, 51070, 51071, 51072, 51074, 51075, 51084, 51090, 51116, 51135, 51138, 51141, 51144, 

51146, 51152, 51163, 51180, 51182, 51202, 51207, 51214, 51228, 51265, 51272, 51279, 51280, 

51281, 51282, 51284, 51285, 51289, 51290, 51291, 51292, 51293, 51301, 51303, 51304, 51306, 

51321, 51327, 51329, 51350, 51356, 51357, 51362, 51363, 51364, 51366, 51367, 51368, 51369, 

51370, 51385, 51414, 51417, 51441, 51444, 51459, 51461, 51466, 51468, 51469, 51470, 51471, 

51482, 51483, 51484, 51485, 51486, 51487, 51490, 51493, 51494, 51497, 51500, 51506, 51507, 

51508, 51514, 51517, 51519, 51524, 51526, 51527, 51535, 51540, 51543, 51553, 51556, 51557, 

51576, 51582, 51584, 51592, 51602, 51604, 51606, 51609, 51627, 51629, 51645, 51694, 51699, 

51704, 51713, 51714, 51715, 51716, 51717, 51718, 51719, 51720, 51721, 51722, 51723, 51724, 

51725, 51726, 51728, 51739, 51742, 51749, 51758, 51785, 51787, 51789, 51790, 51792, 51796, 

51797, 51812, 51818, 51819, 51821, 51826, 51828, 51835, 51844, 51845, 51852, 51853, 51856, 

51858, 51866, 51867, 51870, 51871, 51877, 51891, 51902, 51914, 51924, 51929, 51936, 51955, 

51956, 51957, 51963, 51977, 51989, 51992, 52002, 52010, 52027, 52028, 52045, 52048, 52050, 

52072, 52081, 52086, 52135, 52136, 52138, 52140, 52182, 52198, 52201, 52202, 52207, 52208, 

52209, 52210, 52211, 52212, 52213, 52214, 52215, 52216, 52219, 52221, 52225, 52238, 52291, 

52300, 52302, 52317, 52360, 52361, 52376, 52377, 52378, 52383, 52401, 52402, 52403, 52404, 

52405, 52406, 52407, 52409, 52411, 52425, 52431, 52433, 52436, 52437, 52448, 52470, 52471, 

52472, 52473, 52491, 52499, 52502, 52507, 52508, 52512, 52513, 52518, 52520, 52521, 52546, 

52552, 52555, 52560, 52587, 52608, 52617, 52618, 52620, 52623, 52624, 52625, 52630, 52673, 

52687, 52691, 52692, 52695, 52696, 52705, 52708, 52721, 52725, 52726, 52727, 52728, 52730, 

52749, 52755, 52756, 52757, 52758, 52781, 52790, 52792, 52822, 52823, 52834, 52838, 52839, 

52841, 52843, 52844, 52845, 52870, 52910  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Номер свідоцтва  51130, 51251, 51253, 51298, 51361, 51395, 51415, 51679, 51808, 52516, 52582, 52636, 

52637, 52638, 52639, 52923  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер свідоцтва  51111, 51162, 51238, 51263, 51266, 51305, 51360, 51413, 51453, 51478, 51479, 51480, 

51481, 51510, 51529, 51537, 51727, 51729, 51730, 51731, 51732, 51733, 51799, 51806, 

51826, 51889, 51890, 51894, 51910, 51920, 51928, 51976, 51995, 52030, 52031, 52038, 

52053, 52122, 52134, 52149, 52152, 52190, 52296, 52416, 52417, 52418, 52444, 52445, 

52446, 52447, 52474, 52514, 52517, 52581, 52636, 52637, 52641, 52650, 52651, 52652, 

52653, 52675, 52693, 52694, 52748, 52750, 52761, 52764, 52765, 52766, 52767, 52768, 

52769, 52770, 52771, 52772, 52773, 52774, 52775, 52776, 52777, 52778, 52793, 52811, 

52861, 52867  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

710 

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Номер свідоцтва  51177, 51183, 51184, 51209, 51238, 51249, 51250, 51252, 51386, 51644, 51710, 51711, 

51712, 51759, 51807, 51996, 52025, 52026, 52056, 52235, 52239, 52379, 52609, 52654, 

52658, 52879  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Номер свідоцтва  51341  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер свідоцтва  51148, 51153, 51254, 51314, 51349, 51388, 51401, 51780, 52220, 52242, 52384, 52426, 

52486, 52487, 52488, 52551, 52697, 52698, 52700  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Номер свідоцтва  51496, 52352, 52353  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Номер свідоцтва  51353, 52580  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  51088, 51445, 51689, 51690, 51922, 52003, 52287, 52288, 52289, 52299, 52553, 52554, 

52704  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Номер свідоцтва  51430, 52819, 52917  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер свідоцтва  51190, 51192, 51273, 51425, 51426, 51428, 51439, 51447, 51518, 51680, 51824, 51825, 

51903, 51904, 51991, 52008, 52368, 52435, 52478, 52656, 52657, 52732, 52871  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер свідоцтва  51083, 51110, 51115, 51132, 51133, 51136, 51137, 51142, 51143, 51147, 51154, 51166, 

51168, 51181, 51189, 51191, 51212, 51215, 51216, 51217, 51219, 51222, 51223, 51224, 

51225, 51226, 51227, 51229, 51236, 51242, 51243, 51264, 51269, 51271, 51274, 51275, 

51276, 51277, 51300, 51307, 51313, 51314, 51315, 51324, 51347, 51348, 51374, 51375, 

51376, 51378, 51379, 51381, 51382, 51387, 51408, 51411, 51412, 51418, 51419, 51420, 

51421, 51422, 51423, 51429, 51431, 51432, 51434, 51435, 51436, 51440, 51442, 51443, 

51446, 51452, 51460, 51464, 51465, 51491, 51492, 51498, 51502, 51515, 51516, 51521, 

51525, 51530, 51532, 51546, 51547, 51548, 51549, 51550, 51551, 51552, 51572, 51577, 

51600, 51607, 51610, 51612, 51625, 51630, 51643, 51649, 51653, 51654, 51655, 51656, 

51675, 51676, 51695, 51697, 51701, 51703, 51707, 51734, 51747, 51748, 51751, 51755, 

51756, 51757, 51761, 51762, 51763, 51764, 51774, 51778, 51779, 51784, 51815, 51827, 

51829, 51830, 51831, 51832, 51847, 51854, 51855, 51868, 51875, 51879, 51880, 51881, 

51882, 51883, 51884, 51885, 51886, 51887, 51888, 51893, 51898, 51899, 51900, 51901, 

51916, 51918, 51919, 51923, 51934, 51935, 51938, 51939, 51940, 51941, 51942, 51943, 

51944, 51945, 51958, 51959, 51960, 51980, 51984, 51985, 51987, 51990, 52016, 52020, 

52022, 52023, 52024, 52032, 52033, 52034, 52036, 52039, 52049, 52051, 52052, 52060, 

52067, 52068, 52069, 52075, 52076, 52077, 52078, 52079, 52126, 52139, 52147, 52153, 

52154, 52174, 52189, 52197, 52199, 52200, 52227, 52228, 52229, 52234, 52236, 52239, 

52245, 52246, 52247, 52280, 52281, 52286, 52290, 52297, 52298, 52305, 52306, 52310, 

52311, 52312, 52313, 52314, 52315, 52316, 52319, 52320, 52340, 52342, 52343, 52354, 

52355, 52356, 52366, 52385, 52389, 52390, 52391, 52415, 52430, 52439, 52441, 52442, 

52449, 52450, 52451, 52452, 52453, 52454, 52483, 52484, 52485, 52494, 52495, 52497, 

52498, 52503, 52509, 52510, 52522, 52527, 52528, 52529, 52538, 52539, 52540, 52541, 

52542, 52556, 52557, 52558, 52559, 52561, 52562, 52563, 52575, 52576, 52577, 52578, 

52584, 52585, 52586, 52611, 52626, 52635, 52647, 52649, 52665, 52666, 52667, 52668, 

52669, 52670, 52671, 52672, 52684, 52688, 52689, 52690, 52699, 52700, 52719, 52720, 

52729, 52733, 52734, 52735, 52736, 52737, 52744, 52745, 52746, 52747, 52780, 52791, 

52795, 52796, 52797, 52798, 52817, 52820, 52825, 52826, 52827, 52829, 52830, 52832, 

52833, 52835, 52836, 52837, 52846, 52847, 52848, 52849, 52850, 52851, 52852, 52853, 
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52854, 52855, 52856, 52857, 52858, 52859, 52860, 52863, 52876, 52889, 52893, 52897, 

52898, 52899, 52900, 52902, 52903, 52904, 52906, 52907, 52908, 52909, 52911, 52918  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  51099, 51131, 51187, 51204, 51232, 51233, 51258, 51267, 51311, 51383, 51574, 51979, 

52731, 52925, 52926, 52927, 52928  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Номер свідоцтва  51380, 51696, 51859, 51978, 52239  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер свідоцтва  51189, 51191, 51397, 51456, 51457, 51458, 51589, 51590, 51591, 51631, 51632, 51633, 

51637, 51638, 51639, 51640, 51641, 51642, 51770, 52033, 52034, 52073, 52239, 52362, 

52530  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  51930, 51954, 51983, 52156, 52206, 52424, 52429, 52493, 52496, 52759, 52779, 52901  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Номер свідоцтва  51050, 51051, 51052, 51053, 51054, 51055, 51056, 51171, 51173, 51174, 51601, 52082, 

52364, 52387, 52479, 52532, 52533, 52534, 52535, 52536, 52537, 52591, 52592, 52648, 

52799, 52865  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру  
 

Номер свідоцтва  52905  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер свідоцтва  51073, 51172, 51205, 51206, 51318, 51325, 51332, 51373, 51448, 51520, 51555, 51617, 

51648, 51681, 51682, 51683, 51684, 51735, 51878, 51931, 51937, 52158, 52159, 52160, 

52161, 52184, 52191, 52192, 52205, 52294, 52295, 52365, 52371, 52419, 52469, 52631, 

52632, 52633, 52674, 52676, 52677, 52678, 52679, 52680, 52714, 52812, 52816, 52831, 

52864  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для радіо  
 

Номер свідоцтва  52588, 52589  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер свідоцтва  51205, 51310, 51371, 51373, 51407, 51520, 51534, 51560, 51573, 51652, 51706, 51937, 

51999, 52260, 52261, 52262, 52263, 52264, 52265, 52266, 52267, 52268, 52269, 52270, 

52271, 52272, 52273, 52274, 52275, 52276, 52277, 52278, 52279, 52549, 52587, 52588, 

52589, 52627, 52628, 52644, 52645, 52646, 52676, 52680, 52681, 52682, 52683, 52818, 

52864  
Об’єкт авторського права  Музичний твір без тексту  
 

Номер свідоцтва  51101, 51102, 51117, 51118, 51119, 51145, 51164, 51228, 51230, 51239, 51246, 51248, 

51339, 51523, 51539, 51646, 51647, 51650, 51678, 51692, 51738, 51752, 51877, 51932, 

52009, 52061, 52124, 52318, 52511, 52634, 52715, 52718, 52725, 52891, 52894, 52914  
Об’єкт авторського права  Музичний твір з текстом  
 

Номер свідоцтва  51076, 51077, 51078, 51079, 51080, 51081, 51100, 51103, 51104, 51107, 51108, 51128, 

51129, 51145, 51155, 51156, 51157, 51158, 51159, 51160, 51170, 51176, 51199, 51200, 

51201, 51203, 51208, 51230, 51234, 51244, 51245, 51247, 51268, 51286, 51287, 51294, 

51295, 51296, 51312, 51328, 51330, 51331, 51343, 51344, 51345, 51351, 51352, 51354, 

51355, 51358, 51359, 51365, 51389, 51390, 51391, 51392, 51393, 51402, 51403, 51404, 

51405, 51406, 51410, 51416, 51438, 51449, 51450, 51451, 51454, 51455, 51477, 51482, 

51489, 51503, 51504, 51505, 51509, 51512, 51513, 51523, 51528, 51533, 51554, 51558, 

51559, 51561, 51562, 51563, 51564, 51565, 51566, 51567, 51568, 51569, 51570, 51571, 

51575, 51603, 51615, 51619, 51620, 51621, 51622, 51623, 51624, 51626, 51660, 51685, 

51686, 51687, 51691, 51693, 51709, 51743, 51765, 51766, 51767, 51768, 51769, 51775, 

51776, 51798, 51800, 51801, 51802, 51803, 51804, 51805, 51809, 51811, 51822, 51823, 
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51841, 51850, 51851, 51862, 51863, 51865, 51869, 51876, 51877, 51896, 51906, 51907, 

51908, 51913, 51921, 51926, 51947, 51952, 51964, 51974, 51981, 52006, 52011, 52012, 

52013, 52017, 52018, 52042, 52043, 52044, 52047, 52050, 52059, 52063, 52065, 52066, 

52070, 52071, 52093, 52094, 52095, 52129, 52132, 52148, 52150, 52152, 52157, 52163, 

52169, 52175, 52176, 52177, 52178, 52179, 52181, 52183, 52203, 52222, 52231, 52232, 

52233, 52237, 52240, 52241, 52249, 52252, 52253, 52254, 52255, 52256, 52257, 52258, 

52259, 52293, 52303, 52304, 52322, 52323, 52324, 52325, 52326, 52327, 52328, 52329, 

52330, 52331, 52332, 52333, 52338, 52351, 52359, 52363, 52367, 52372, 52373, 52374, 

52375, 52381, 52386, 52388, 52428, 52458, 52463, 52464, 52465, 52466, 52467, 52468, 

52480, 52504, 52519, 52547, 52548, 52564, 52566, 52567, 52568, 52569, 52570, 52571, 

52572, 52573, 52583, 52615, 52616, 52640, 52641, 52642, 52643, 52660, 52664, 52709, 

52717, 52723, 52724, 52725, 52738, 52741, 52742, 52751, 52752, 52753, 52754, 52762, 

52782, 52783, 52784, 52785, 52786, 52787, 52788, 52800, 52810, 52813, 52814, 52868, 

52869, 52887, 52912, 52914, 52915, 52929  
Об’єкт авторського права  Обробка фольклору, придатна для сценічного показу  
 

Номер свідоцтва  51538  
Об’єкт авторського права  Похідний твір  
 

Номер свідоцтва  51090, 51265, 51267, 51408, 51493, 51595, 51644, 51714, 51718, 51820, 51849, 51877, 

51945, 51980, 52049, 52137, 52174, 52284, 52285, 52337, 52433, 52434, 52460, 52461, 

52476, 52513, 52525, 52526, 52555, 52588, 52593, 52594, 52595, 52596, 52700, 52816  
Об’єкт авторського права  Складений твір  
 

Номер свідоцтва  51063, 51065, 51074, 51107, 51108, 51111, 51141, 51145, 51146, 51152, 51162, 51164, 

51169, 51176, 51185, 51203, 51208, 51214, 51218, 51230, 51231, 51237, 51238, 51239, 

51242, 51263, 51265, 51266, 51293, 51294, 51301, 51305, 51308, 51309, 51316, 51317, 

51323, 51328, 51339, 51346, 51355, 51357, 51358, 51359, 51360, 51364, 51379, 51380, 

51381, 51416, 51444, 51453, 51461, 51466, 51477, 51478, 51479, 51480, 51481, 51482, 

51484, 51485, 51486, 51487, 51489, 51504, 51505, 51523, 51527, 51542, 51543, 51554, 

51557, 51558, 51559, 51561, 51562, 51574, 51580, 51594, 51608, 51615, 51630, 51631, 

51632, 51633, 51645, 51646, 51647, 51658, 51659, 51660, 51661, 51662, 51663, 51664, 

51665, 51666, 51667, 51668, 51669, 51678, 51679, 51713, 51715, 51716, 51717, 51719, 

51720, 51721, 51722, 51723, 51724, 51725, 51726, 51738, 51739, 51742, 51746, 51749, 

51752, 51758, 51759, 51777, 51782, 51783, 51785, 51786, 51787, 51788, 51789, 51790, 

51791, 51792, 51795, 51806, 51810, 51814, 51817, 51819, 51826, 51834, 51835, 51836, 

51837, 51846, 51849, 51852, 51853, 51856, 51857, 51866, 51870, 51871, 51874, 51877, 

51889, 51894, 51897, 51909, 51920, 51926, 51928, 51932, 51940, 51943, 51945, 51953, 

51957, 51974, 51976, 51979, 51980, 51989, 51992, 51995, 51997, 52019, 52033, 52034, 

52035, 52038, 52047, 52056, 52057, 52061, 52068, 52080, 52085, 52087, 52088, 52089, 

52122, 52132, 52142, 52143, 52144, 52145, 52146, 52148, 52149, 52150, 52152, 52156, 

52157, 52164, 52181, 52190, 52221, 52226, 52227, 52230, 52233, 52241, 52242, 52249, 

52284, 52292, 52296, 52300, 52318, 52339, 52377, 52380, 52381, 52382, 52383, 52388, 

52401, 52402, 52403, 52404, 52405, 52406, 52408, 52411, 52416, 52417, 52418, 52424, 

52428, 52431, 52444, 52445, 52446, 52447, 52456, 52457, 52477, 52492, 52507, 52511, 

52513, 52514, 52543, 52544, 52564, 52565, 52581, 52597, 52598, 52599, 52600, 52602, 

52603, 52604, 52605, 52606, 52607, 52609, 52623, 52630, 52641, 52651, 52655, 52660, 

52687, 52688, 52689, 52690, 52691, 52692, 52699, 52701, 52702, 52703, 52705, 52708, 

52717, 52718, 52726, 52727, 52733, 52734, 52735, 52736, 52737, 52748, 52749, 52750, 

52788, 52811, 52838, 52839, 52843, 52844, 52845, 52861, 52867, 52872, 52881, 52890, 

52891, 52892, 52894, 52895, 52913, 52914, 52923, 52925, 52926, 52927, 52928, 52929  
Об’єкт авторського права  Твір архітектури  
 

Номер свідоцтва  52204, 52489, 52877  
Об’єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер свідоцтва  51082, 51091, 51094, 51125, 51140, 51231, 51237, 51240, 51241, 51261, 51262, 51280, 

51281, 51282, 51288, 51289, 51290, 51291, 51292, 51308, 51326, 51342, 51346, 51463, 

51472, 51473, 51484, 51485, 51486, 51487, 51488, 51507, 51508, 51527, 51544, 51545, 
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51574, 51580, 51581, 51585, 51586, 51594, 51601, 51605, 51608, 51628, 51657, 51688, 

51702, 51704, 51739, 51750, 51810, 51817, 51839, 51840, 51844, 51845, 51846, 51861, 

51864, 51895, 51897, 51902, 51905, 51909, 51911, 51912, 51953, 51957, 51975, 51979, 

52048, 52087, 52088, 52089, 52092, 52121, 52125, 52188, 52204, 52220, 52223, 52224, 

52243, 52244, 52285, 52292, 52321, 52339, 52344, 52345, 52346, 52347, 52348, 52349, 

52350, 52380, 52382, 52408, 52416, 52417, 52418, 52426, 52427, 52438, 52440, 52443, 

52444, 52445, 52446, 52447, 52459, 52477, 52481, 52490, 52492, 52493, 52505, 52506, 

52507, 52543, 52590, 52601, 52602, 52603, 52612, 52636, 52637, 52638, 52639, 52655, 

52661, 52662, 52663, 52789, 52862, 52872, 52913  
Об’єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва  
 

Номер свідоцтва  51178, 51179, 51221, 51814, 51836, 52164  
Об’єкт авторського права  Твір, створений для сценічного показу  
 

Номер свідоцтва  51139, 51698, 51878, 52019  
Об’єкт авторського права  Усний твір  
 

Номер свідоцтва  51301, 51444, 51777, 51782, 51783, 51785, 51786, 51787, 51788, 51789, 51790, 51791, 

51792, 51837, 52339, 52341, 52380, 52401, 52402, 52403, 52404, 52405, 52406, 52457, 

52597, 52598, 52599, 52600, 52604, 52605, 52606, 52607, 52687, 52688, 52689, 52690, 

52691, 52692, 52699, 52701, 52702, 52703, 52733, 52734, 52735, 52736, 52737, 52838, 

52839, 52843, 52844, 52845  
Об’єкт авторського права  Фотографічний твір  
 

Номер свідоцтва  51094, 51153, 51185, 51214, 51383, 51445, 51527, 51572, 51744, 51834, 51859, 51922, 

51933, 51983, 52072, 52439, 52494, 52496, 52508, 52565, 52579, 52648, 52704, 52796, 

52881, 52926  
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Іменний покажчик авторів творів 

Повне ім’я та/або псевдонім                                       

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 52038 
ANABASTON (псевдонім) 52338 
drENT (псевдонім) 52718 
Freddy Marx Street (псевдонім) 52129 
Go-A (псевдонім) 52372, 52372, 52373, 52373, 52374, 52375, 52375 
LALIKO (псевдонім) 52063 
LLIWELL studio of creation (псевдонім) 51601, 51601 
Marfa Vasilieva (псевдонім) 51764 
Nomad (псевдонім) 51906, 51907, 51908 
PETЕR СRY, ПЁТР КРАЙ (псевдонім) 52678, 52679, 52680 
Raduka (псевдонім) 51921 
Shanti People (псевдонім) 52318 
Shoshanna (псевдонім) 51204 
Vito Lavini (псевдонім) 51465 
Zоряна (псевдонім) 52011 
Абдул-Огли Лариса Володимирівна 52835, 52918, 52919 
Абдулаєв Ельнур Шахинович 51609 
Аблямєтов Аллен Рустемович 52728 
Абніцька Світлана Григорівна 51123 
Авксентьєва Тетяна Олександрівна 51314 
Авраменко Віталій Володимирович 51260 
Адаб Мухамед 52314 
Адаменко Станіслав Васильович 51143 
Адлер Оксана Олександрівна 51630 
Акімова Раїса Васильовна 52288 
Аксененко Геннадій Анатолійович (Арефьев) 52387 
Алексий Прыймак-Павлоградский (псевдонім) 51996 
Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна 51174 
Алєксєєнко Олексій Миколайович 52875 
Алієва Тетяна Асифівна 51443 
Аліса Савінська (псевдонім) 52566, 52567, 52568, 52569, 52570, 52571, 52572, 

52573, 52751 
Аліфанов Олександр Євгенович 52866 
Альошечкін Олександр Анатолійович 51310 
Альошечкін Сергій Анатолійович 51073 
Аляб’єв Олександр Олександрович 52382 
Аміргусейнов Олег Вікторович 51161 
Амірова Марина Юріївна 51283 
Ангелія (псевдонім) 52132 
Андел Ірина В'ячеславівна 51435 
Андрейченко Світлана Вікторівна 52925, 52926, 52927, 52928 
Андрєєв Гліб Олегович 52593, 52594, 52595, 52596 
Андрієнко Володимир Миколайович 52760 
Андрійчук Олександр Валентинович 51439 
Андрійчук Юліана Миколаївна 52180 
Андросюк Євген Миколайович 52392 
Андрусишин Наталія Іванівна 51137, 51138 
Аністратенко Тетяна Іванівна 52798 
Анічкін Юрій Володимирович 51578, 51579 
Анкаєва Ольга Геннадіївна 51914 
Анна Корсун (псевдонім) 52240, 52359 
Антіпова Ірина Михайлівна 51583 
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Повне ім’я та/або псевдонім                                       

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Антоненко Олександр Георгійович 51993 
Антоненко Олександр Григорович 52482 
Антонець Олександр Петрович 52369 
Антоніна Солов'яненко (псевдонім) 51395 
Антоніна Соловяненко (псевдонім) 51415 
Антонов Олег Володимирович 51092 
Антропов Олександр Дмитрович 51937 
Аракєлов Артем Олександрович 52626 
Арестенко Тетяна Вікторівна 52022 
Ареф’єв Дмитро Валерійович 52912 
Арешонков Віталій Володимирович 52082 
Артамонов Євген Борисович 51319, 51396 
Артем'єв Андрій Владиславович 52023 
Артем'єв Олексій Максимович 52625 
Артеменко Марина Сергіївна 52631 
Артеменко Оксана Сергіївна 52632, 52633 
Артюхов Артем Євгенович 52659 
Архіреєв Микола Костянтинович 52301 
Асманов Решат Расулович 52624 
Астахов Дмитро Володимирович 52192 
Астремський Сергій Олександрович 52027, 52028 
Атаманов Руслан Олегович 51285 
Атаманчук Володимир Миколайович 51174 
Афанасьєва Людмила Федорівна 52046 
Афоніна Світлана Леонідівна 52143, 52144, 52145 
Афян Артем Артурович 52620 
Аэлита Журавлева (псевдонім) 51710, 51711, 51712 
Бабенко Ігор Володимирович 51312 
Бабина Олена Євгенівна 52833 
Бабинін Валерій Петрович 51346 
Бабич Євген Михайлович 51439 
Бабій Анна Миколаївна 52656 
Бабій Владислав Леонідович 52575 
Бабійчук Георгій Євдокимович (псевдонім) 51094 
Бабікова Катерина Олександрівна 52561, 52563 
Бабін Сергій Сергійович 51998 
Бабіч Віталій Васильович 52343 
Бабкіна Тетяна Василівна 52206 
Бабов Костянтин Дмитрович 52837 
Багрій-Заяць Оксана Андріївна 52162 
Бадан Володимир Юхимович 52301 
Базилюк Антоніна Василівна 51421 
Базюк Тарас Миколайович 52670, 52671 
Байгуш Юрій Анатолійович 51328 
Баймут Віктор Васильович 51182 
Бакалець Олена Валеріївна 51782, 51787, 51788, 51791 
Бакуменко Сергій Сергійович 51247, 51402, 51403, 51404, 51405 
Балан Ганна Костянтинівна 52577 
Балюк Святослав Антонович 52287 
Баранов Павло Юрийевич 52626 
Баранова Єлєна Ніколаєвна 51108 
Баранова Оксана Вікторівна 52060 
Барановська Марина Сергіївна 52800 
Бараняк Ігор Євгенович 51138 
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автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Барвенко Володимир Юрійович 51839 
Барвінченко Валентина Миколаївна 51446, 51518 
Барна Владислав Йосипович 51932 
Барун Марина Вікторівна 52554 
Батрак Павло Олександрович 51323 
Батько Юрій Мирославович 52096 
Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна 52052 
Бачинський Михайло Володимирович 51424, 51427 
Башмакова Ірина Халілівна 52575, 52576 
Бащенко Михайло Іванович 51213 
Бебко Валерій Павлович 52017, 52018 
Бегень Олеся Романівна 51442 
Безпалий Кирило Валерійович 51986 
Безпалова Надія Вікторівна 52300 
Безручко Олександр Вікторович 51834 
Безуглий Артем Олександрович 51420 
Бей Ірина Юріївна 51658, 51659 
Бейм Людмила Василівна 51980 
Бекіров Усеїн Ризайович 51359 
Бельченко Юрій Анатолійович (Быч Юрій 
Анатолійович) 

52879 

Беляк Юлія Ігорівна 52574 
Бенкендорф Єгор Андрійович 51534 
Березький Олег Миколайович 52096, 52743 
Берестенко Ярослав Вадимович 51339, 51340 
Беркало Наталія Миколаївна 51323 
Беркут Ігор Юрійович 51982, 51994 
Бернацький Юрій Миколайович 52335, 52336 
Бесчасний Сергій Павлович 52245, 52246 
Бех Іван Дмитрович 52832 
Бех Марія Артурівна 52072 
Бечко Петро Кузьмович 51147 
Бєгліца Лариса Сергіївна (Lara S. Beglitsa, Лара Беглица) 52727 
Бєленічев Ігор Федорович 51431 
Бєлєй Олена Сергіївна 52126 
Бєлєнька Ганна Володимирівна 52538, 52539 
Бєлкіна Елла Вікторівна 52536, 52537 
Бєлов Володимир Вікторович 52575 
Бєлослудцева Ксенія Олегівна 52509 
Бичков Борис Олександрович 51082 
Бігун Денис Володимирович 51745 
Бігуняк Тетяна Володимирівна 52404, 52405, 52406 
Бідак Володимир Ярославович 51137, 51138 
Бідак Дар'я Валеріївна 52137 
Бікєєва Тетяна Віталіївна 51612 
Біленко Маріна Вікторовна 52313 
Білецька Марина Валентинівна 52310 
Білецький Анатолій Якович 52171, 52173, 52307, 52710 
Білик Вадим Миколайович 52591, 52592 
Білич Михайло Іванович 51577 
Біліченко Віктор Вікторович 51634, 51635, 51636, 51637, 51638, 51639, 51640, 

51641 
Білоконь Іван Васильович 51278 
Білоус Анатолій Степанович 51327 
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Повне ім’я та/або псевдонім                                       

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Білоус Василь Анатолійович 51327 
Білоус Олександр Анатолійович 51327 
Білоус Олександр Васильович (Нєваляшка) 51928 
Білоусов Юрій Васильович 51408, 52049 
Білоха Костянтин Вікторович 51604 
Біль Мар'яна Михайлівна 51137, 51138 
Білявський Георгій Олексійович 52561 
Біляков Віктор Миколайович 51983 
Білякович Олег Миколайович 51418, 51419 
Білянин Ігор Григорович 51218 
Благун Володимир Анатолійович 52460, 52461, 52462 
Близнюк Євгенія Олександрівна (Jane Twin) 51810 
Близнюк Ігор Анатолійович 51685, 51686, 51687, 51688 
Блинов Ігор Олегович 52883, 52886 
Бобейко В’ячеслав Степанович 52842 
Бобер Леонід Миколайович 51260 
Бобко Сергій Анатолійович 52001 
Боборикіна Ольга Вікторівна 51795 
Бобрицький Сергій Владиславович 52362 
Бовкун Ольга Олександрівна 51694 
Бовсунівський Артем Юрійович 51396 
Богатирьова Раїса Василівна 51747 
Богач Людмила Вікторівна 52925, 52926, 52927, 52928 
Богаченко Олена Петрівна 52552 
Боголюбська Анна-Марія Георгіївна 51163 
Боголюбська Іоанна Георгіївна 51163 
Боголюбська Сусанна Георгіївна 51163 
Боголюбський Юрій Павлович (пророк-святитель 
Георгій-Марія) 

51163 

Богомолець Андрій Петрович 52222 
Богорадов Віталій Тарасович 51218 
Боєв Олександр Миколайович 51504 
Божок Юлія Володимирівна 52577 
Бойко Василь Станіславович 52871 
Бойко Вікторія Олександрівна 51271 
Бойко Євген Іванович 51133 
Бойко Наталія Олександрівна 52652 
Бойко Юрій Володимирович 52167, 52168 
Бойчук Мирослав Петрович 52084 
Бойчук Олександр Васильович 52369 
Болотов Валерій Миколайович 51143 
Бомко Олег Олександрович 51198 
Бондак Михайло Владиславович 52301 
Бондар Алла Віталіївна 52415 
Бондар Іванна Романівна 52819 
Бондар Микола Іванович 51099 
Бондар Олександр Іванович 51796 
Бондар Ольга Володимирівна 52141 
Бондар Тетяна Іванівна 52908 
Бондаревич Дмитро Ігорович 51499 
Бондаренко Денис Петрович 52172 
Бондаренко Євген Васильович 52914, 52915 
Бондаренко Максим Сергійович 52432 
Бондаренко Тетяна Сергіївна 52410 
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Бондарєв Костянтин Юрійович 51917 
Бондарь Владімір Владіміровіч (Бондарь Владимир 
Владимирович) 

51713 

Борвінко Ельвіра Вікторівна 52558 
Бордовський Володимир Ігорович 51127, 51336, 51338 
Бордюг Тетяна Олександрівна 51265 
Борисенко Олексій Андрійович 52297, 52298 
Борисов Андрій Юрійович 52433 
Борова Лариса Михайлівна 52789 
Борова Наталія Ігорівна 52789 
Борова Світлана Миколаївна 51266 
Боровий Андрій Ігорович 52789 
Боровик Анатолій Анатолійович 51410 
Боровицький Володимир Миколайович 51176 
Бородай Олег Миколайович 51999 
Бородуля Ніл Сергійович 52500 
Бортова Марина Вікторівна 52425 
Борщевський Віктор Валентинович 51133 
Босов Дмитро В'ячеславович (Босов Дмитрий 
Вячеславович, Звездочет (Stargazer)) 

51742 

Бояренцев Сергій Михайлович 52239 
Бояринцев Євген Львович 52575 
Браженко Світлана Анатоліївна 51377 
Брайчевський Сергій Михайлович 51598, 51599 
Браницька Ольга Федорівна 51083 
Браніш Сергій Олександрович 51289 
Братель Сергій Григорович 51677, 52591, 52592 
Братков Сергій Іванович 51677 
Братченко Олександр Васильович 52362 
Брацкова Зінаїда Михайлівна 52090 
Брикова Тетяна Сергіївна 51459 
Брисковська Оксана Миколаївна 51174 
Брідун Олександр Анатолійович 52842 
Брусник Алла Юріївна 51126 
Брюханов Олександр Михайлович 51675 
Бубнов Ювєналій Ювєналійович 51438, 51729, 51730, 51731, 51732 
Бугайчук Наталія Вікторівна (Booggie Boo) 52169 
Бугров Андрій Валентинович 51877 
Будковець Ярослав Володимирович 52707, 52708 
Будник Зоя Дмитрівна 52456 
Будрейко Олена Анатоліївна 51514 
Булат Анатолій Федорович 51675 
Булигіна Олена Вячеславівна 52712 
Буратинський Андрій Петрович 52720 
Буратчук Наталія Юріївна 52385 
Буренко Валентина Миколаївна 52901 
Бурим Андрій Григорович 52644, 52645, 52646 
Бурковський Олександр Петрович 51075 
Бурлаков Михайло Вікторович 51595, 51596, 51597, 52221 
Бурлачук Леонід Фокич 51242 
Бурова Валентина (псевдонім) 52135 
Бутко Олена Юріївна 51579 
Бутов Ігор Анатолійович 52125, 52284, 52285 
Бутрін Олександр Адольфович 51359, 51360, 51477 
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Бутюгін Олександр Васильович 51893 
Бухтіярова Ніна Вікторівна 51431 
Бучель Наталія Анатоліївна 51406 
Бушміна Єва Ігорівна 52642, 52643 
В'ялов Павло Іванович 51221 
Ваврик Антоніна Йосипівна 51137, 51138 
Важинський Федір Анатолійович 51133 
Вайганг Ганна Олександрівна 51829, 51830, 51831, 51832, 51833 
Вайнер Симон Борисович 52921 
Вайсберг Володимир Вікторович 51590, 51591 
Вакал Євген Сергійович 52000 
Вакал Лариса Петрівна 52000, 52001 
Валігун Василь Федорович 52075, 52076, 52077 
Вальків Володимир Дмитрович 52096 
Валько Павло Богданович 52724 
Валявко Ірина Вікторівна 51871 
Варавіна Катерина Иосипівна 52581 
Вараксін Ігор Вікторович 51689 
Вараксін Максим Ігорович 51689, 51690 
Варваренко Ганна Володимирівна (Anna Vara) 51247, 51248, 51402, 51403, 51404 
Варес Ян Евальдович 52217 
Варивода Василь Іванович 52591, 52592 
Варламов Вадим Вікторович 52924 
Варнавський Ігор Сергійович 51709 
Варчук В’ячеслав Володимирович 51638 
Варшавська Світлана Володимирівна (TM SVITLANA 
WARSHAWSKA) 

51315 

Васенін Олександр Леонідович 52925, 52926, 52927, 52928 
Васенін Сергій Олександрович 52925, 52926, 52927, 52928 
Василевич Леонід Федорович 52909 
Василенко Валентина Борисівна 51501 
Василенко Віталій Васильович 52857 
Василенко Віталій Іванович 52437 
Василенко Владислав Михайлович 52195 
Василенко Володимир Іванович 52524 
Василенко Олексій Валерійович 51312 
Василинчук Віктор Іванович 52199, 52200 
Васильєв Олександр Сергійович 51096, 51098 
Васильченко Тетяна Олександрівна 52364 
Васимінчук Віктор Іванович 51173 
Васіна Юлія Володимирівна 52441 
Васько Володимир Іванович 52399 
Васьковський Олександр Вікторович 51433 
Васюра Анатолій Степанович 51611, 51628 
Васюта Світлана Петрівна 52004 
Вахтін Анатолій Дмитрович 52480 
Вашкіте Інна Даріюсівна 51443 
Вашуркін Олександр Григорович 51270 
Ващенко Марина Олексіївна 51981 
Введенська Аліна Сергіївна 51781 
Великоіван Олександр Олександрович 52717 
Велігура Антон Володимирович 51495 
Вельчинська Олена Василівна 52799 
Венгер Віталій Васильович 52189 
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Верба Ганна Олексіївна 51579 
Вербицька Вікторія Василівна (псевдонім) 51995 
Вергельська Наталія Вікторівна 51397 
Верготі Лідія Танасіївна 52730 
Вергунов Віктор Анатолійович 51219 
Веремійчук Юрій Андрійович 51264 
Верлан Анатолій Іванович 52739 
Вертинський Вячеслав Григорович 51183 
Весельський Віктор Казимирович 51174 
Вєтошнов Володимир Геннадійович 51484, 51485, 51486, 51487, 51488, 51581 
Вижлецов Анатолій Олександрович 51127, 51336, 51338 
Виктория Русич (псевдонім) 51176 
Вишинський Віталій Володимирович 52894 
Вишневський Микита Володимирович 51193 
Вишнивецька Ірина Олександрівна (Мария Благова) 51524 
Відаль Віталі Свєтіславович 51819 
Вікарчук Віктор Євгенович 52508 
Вільхова Лілія Євгенівна 51175, 52591 
Вінник Максим Олександрович 52039, 52883, 52884, 52886 
Вінник Олег Олександрович 52301 
Віннікова Наталія Миколаївна (Кирієнко) 52906 
Вітер Наталя Сергіївна 51186 
Власенко Анатолій Борисович 52925, 52926, 52927, 52928 
Власюк Віталій Вікторович 52759 
Власюк Володимир Степанович 51752 
Вовканич Степан Йосипович 51136 
Вовчок Людмила Станіславовна 52657 
Водолазський Євген Валерійович 51948 
Вознюк Андрій Андрійович 51173, 51174, 52082 
Вознюк Вячеслав Володимирович 52489 
Войналович Олександр Володимирович 51225 
Войтюк Дмитро Петрович 52706 
Войтюк Петро Володимирович 52706 
Войченко Олексій Петрович 52613, 52614 
Волк Анатолій Григорович 52351 
Волков Валерій Іванович 52601, 52602, 52603 
Волков Валерій Михайлович 51558 
Волков Володимир Петрович 51915, 51916, 51918, 51919 
Волков Євгеній Віталійович 51495 
Волков Олександр Євгенович 52370 
Волков Юрій Володимирович 51919 
Воловик Всеволод Валентинович 52192 
Володимир Арєнєв (псевдонім) 52191 
Володченкова Наталія Валеріївна 52073 
Володьков Юрій Миколайович 51705 
Волох Петро Тимофійович 52287 
Волошенюк Дмитро Олександрович 52370 
Волошин Володимир Григорович 51374, 51375, 51376 
Волошин Олексій Іванович 51675 
Волошин Сергій Анатолійович 52357 
Волощак Марія Йосипівна 51311 
Волощенко-Холда Лада Юріївна 52189 
Волощук Василь Михайлович 51613, 51614 
Волшебный мир Алисы (псевдонім) 52726 
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Вольний Павло Юрійович 51058, 51593 
Воркун Любов Ільківна 51133 
Воробей Олена Леонідівна 52479 
Воробель Анна Петрівна 51442 
Воробьєв Владімір Анатольєвіч (Воробьев Владимир 
Анатольевич) 

52105, 52107, 52116, 52117, 52118, 52120 

Ворона Олександр Петрович 51474 
Воронін Євгеній Пилипович 51447 
Воронова Ірина Васильовна 52288 
Воронцов Юрій Анатолійович 51141 
Воронцова Тетяна Володимирівна 52832 
Воронюк Зоя Степанівна 51492 
Вотінов Олександр Володимирович 52123 
Вячеслав Ясень (псевдонім) 51386 
Габрель Марта Степанівна 51136 
Габринець Світлана Володимирівна 52755 
Гавинський Євген В’ячеславович 52308, 52309 
Гаврилюк Володимир Васильович 51442 
Гаврилюк Сергій Іванович 51556 
Гаврілюк Ігор Леонідович 51818 
Гавура Віктор Васильович 51878 
Гаграманов Айюб Бахлулович 51407 
Гадомський Олександр Леонтійович 51651 
Гайдай Микола Іванович 52246 
Гайдаш Олександра Миколаївна 52313 
Галаєва Людмила Валентинівна 52859, 52860 
Галайчук Богдан Васильович 51923 
Галактионов Михайло Іванович 51489 
Галацан Олександр Вікторович 52441 
Гален Олександр Васильович 52617, 52618 
Галиця Ігор Олександрович 51229 
Галиця Олександр Сисойович 52522 
Галіцин Олександр Іванович 52460, 52461, 52462 
Галіяш Наталія Богданівна 52701 
Гальона Тетяна Леонідівна 52711 
Гальченко Дмитро Михайлович (Галіцин) 51438 
Гальченко Сергій Анастасійович 51748 
Галян Дарина Сергіївна 52429 
Гандзюк Надія Михайлівна 51301 
Гапотій Віктор Дмитрович 51364, 51716, 51717, 51718, 51719, 51720, 51721, 

51722, 51723, 51724, 51725, 51726, 52236 
Гарист Андрій Вікторович 52393 
Гармідер Лариса Дмитрівна 52036 
Гасимов Орхан Аязович 51476 
Гасюк Олена Миколаївна 52245 
Гафтко Степан Ігорович 51981 
Гашибаязова Олександра Василівна 52730 
Геєць Валерій Михайлович 52189 
Георгієва Надія Георгіївна 51532 
Герасимов Олексій Олександрович 51058, 51593 
Германздерфер (псевдонім) 51249, 51250, 51251, 51252, 51253 
Геряк Світлана Миколаївна 51256 
Гетманець Анатолій Іванович 52725 
Гетьман Вадим Анатолійович 52511, 52512 
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Гетьманцев В'ячеслав Володимирович 52621, 52622 
Гєрманова Світлана Валеріївна 51743 
Гишка Ігор Семенович 52442 
Гібелінда Ольга Валентинівна 51206 
Глагор (псевдонім) 51111 
Гладкевич Павло Володимирович 52489 
Гладких Павло Олександрович 51998 
Глазок Олексій Михайлович 52414 
Глух Андрій Ігорович 52314 
Глух Ігор Семенович 52314 
Глушенок Наталія Миколаївна 52052 
Глушко Дмитро Леонідович 52157 
Гнатюк Лілія Романівна 51456, 51457, 51458 
Гнатюк Олег Анатолійович 51225 
Гнатюк Ольга Владиславівна 51401 
Гоблик Володимир Васильович 51436 
Гобов Денис Андрійович 51126 
Гоголєва Ганна Володимирівна 51387, 51388 
Гой Федір Андрійович 51083 
Голіков Антон Вадимович 52709 
Голічев Петро Анатолійович 52438 
Голічев Юрій Анатолійович 52438 
Голобородько Віталій Миколайович 52369 
Головацький Андрій Степанович 52493 
Головей Андрій Вікторович 52842 
Головецька Надія Омелянівна 52457 
Головецький Володимир Іванович 52457 
Головчанська Євгенія Олександрівна 52545 
Головченко Андрій Петрович 52707, 52708 
Головченко Вячеслав Іванович 51987, 52580 
Головчук Андрій Федорович 52744, 52745, 52746 
Голубець Олександр Олександрович 52336 
Голубова Анастасія Андріївна 51538 
Голяченко Андрій Олександрович 52597, 52600 
Гончар Олексій Федорович 51213 
Гончаренко Тетяна Леонідівна 51166 
Гончарова Світлана Іванівна 51955, 51956 
Гопченко Євген Дмитрович 52576 
Горб Валерій Геннадійович 52358 
Горбань Олександр Олександрович 52489 
Горбачевський Юрій Омелянович 52502 
Горбенко Павло Сергійович 51661, 51662, 51663, 51664, 51665, 51666, 51667, 

51668, 51669 
Горбунов Микола Іванович 52824 
Гордєєв Артем Дмитрович 52712 
Гордієвський Ігор Володимирович 51127, 51336, 51338 
Гордієнко Андрій Іванович 51984 
Гордієнко Віталій Валерійович 51421 
Гордон Дмитро Дмитрович 51239 
Горин Галина Володимирівна 51435 
Горілик Артем Володимирович 52722 
Горілик Дмитро Володимирович 52722 
Горін Олександр Миколайович 51090 
Горін Фелікс Миколайович 51855 
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Горобець Сергій Миколайович 52460, 52461, 52462 
Городнича Оксана Юріївна 52299 
Грабарчук Олег Васильович 51917 
Грабовський Антон Юрійович 52883, 52886 
Градобик Максим Васильович 51400 
Грановський Едуард Олексійович 51474 
Грачова Катерина Олександрівна 51505 
Гращенкова Тетяна Валеріївна 52577 
Гриб Катерина Олександрівна 52575, 52576 
Гриб Олег Миколайович 52575, 52576 
Григор'єва Валентина Борисівна 52039 
Григораш Олена Леонідівна 51296 
Григоренко Марина Владиславівна (Марта Веронец) 51148 
Григоренко Олена Васильївна 51442 
Григоринська Ірина Ігорівна 52609 
Гринів Петро Ярославович 51059, 51398 
Гринь Владислав Костянтинович 51526 
Гринькевич Ольга Степанівна 51137 
Грицай Сергій Васильович 52684 
Грицак Василь Миколайович 51500 
Грицан Юрій Іванович 52287 
Гриценко Микола Семенович 51362 
Грицук Ігор Валерійович 51915, 51916, 51918, 51919 
Гришко Олександр Олександрович 52715 
Грищенко Олексій Вікторович 51993 
Грищук Роман Павлович 51258 
Грібов Єгор Олександрович 51507 
Грінберг Леонід Ісаакович 52301 
Грінченко Вячеслав Павлович 51341, 51342 
Гріняєва Людмила Яківна 52837 
Громов Євген Володимирович 52410 
Громовик Богдан Петрович 52722 
Грудінін Михайло Михайлович 52807, 52808, 52809 
група The Poison Garden (псевдонім) 52641 
Губа Антон Андрійович 52501 
Губачек Віра Григорівна 51775, 51776 
Губенко Володимир Костянтинович 52525 
Губенко Дмитро Іванович 51675, 52656, 52657 
Гудзь Віктор Васильович 51856 
Гудзь Володимир Дмитрович 51095 
Гудошник Вадим Анатолійович 51642 
Гузій Наталія Василівна 52562 
Гулич Ольга Іванівна 51442 
Гульчак Вікторія Володимирівна 52846, 52849 
Гуляєва Наталія Олександрівна 51442 
Гунько Володимир Мусійович 51447 
Гур’єв Сергій Омельянович 52863 
Гураль-Сверлова Ніна В’ячеславівна (Нина Сверлова) 52861 
Гурульова Яна Олександрівна 51330 
Гусельніков Андрій Сергійович 51409 
Гусєва Вікторія Володимирівна 51120, 51124 
Гусєва Марія Олександрівна 51136 
Гуськов Анатолій Петрович 51579 
Гутор Тарас Григорович 52716 
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Гуцалюк Ігор Васильович 51462, 51842, 51843 
Давиденко Віталій Юрійович 51572 
Давиденко Галина Миколаївна 51608 
Давиденко Лариса Віталіївна 51572 
Давидов Володимир Михайлович 52139 
Давидов Максим Анатолійович 52507 
Давідсон Борис Веніамінович 51270 
Данилевич Наталя Всеволодівна 51820, 51821 
Даниленко Георгій Миколайович 52005 
Даниліна Олена Володимирівна 52792 
Данилов Сергій Павлович 51121, 52091 
Данильчук Олександр Владиславович 51627 
Данилюк Ігор Семенович 52574 
Данилюк Леся Григорівна 51137 
Данієлян Єрванд Жоресович 51905 
Данілов Сергій Валерійович 51860 
Данчук Віктор Дмитрович 52498, 52499, 52500 
Данько Ольга Сергіївна 51578 
Даньковська Ольга Володимирівна 51700 
Данюк Наталія Євгенівна 51477 
Дараган Валерій Валерійович 51314 
Даус Марія Євгенівна 52577 
Дацко Тамара Вікторівна 52096, 52743 
Дворський Ярослав Ігорович 52124 
Дегтяр Дмитро Юрійович 51993 
Дегтяренко Євгенія Анатоліївна 51578, 51579 
Делестьянов Віталій Станіславович 51926 
Дем'янюк Дмитро Григорович 52083 
Дем’яненко Ігор Анатолійович 52835 
Демедюк Ольга Петрівна 51436 
Демидов Олександр Анатолійович 52287, 52288, 52289 
Демидович-Тарасюк Галина Степанівна 52866 
Демкович Людмила Кузьмівна 51133 
Демченко Володимир Васильович 51436 
Демченко Микола Сергійович 51594 
Демченко Олена Григорівна 52039 
Демченко Юрій Васильович 51861, 51867 
Денисенко Валентин Іванович 51074 
Денисенко Володимир Володимирович 51309 
Денисюк Олена Вікторівна 51778 
Денисюк Сергій Петрович 52670, 52671 
Денісевич Борис Тимофійович 52133 
Дерев'янко Юрій Михайлович 52305 
Дерев`янко Павло Васильович 52199 
Дерлеменко Віталій Володимирович 51219 
Дєвін Олег Олегович 51563, 51564, 51565, 51566, 51567, 51568, 51569, 

51570, 51571 
Дєньгін Анатолій Петрович 51675 
Джанєлідзе Гоча (Janelidze Gocha) 51231, 51232, 51233 
Джон Б. Ченинг (псевдонім) 51963 
Джус Оксана Володимирівна 52817 
Дзевульська Ірина Вікторівна 52497 
Дзига Світлана Вікторівна 51782, 51787, 51788, 51791 
Дзюба Андрій Аркадійович 52925, 52926, 52927, 52928 
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Дзяк Георгій Вікторович 52314 
Дика Юлія Іванівна 51601 
Диннік Вікторія Олександрівна 52281 
Диннік Олександра Олексіївна 52286 
Дишлюк Ольга Миколаївна 51097 
Діденко Анна Юріївна (Anna ДіДі) 52325, 52326, 52327, 52328, 52329, 52330, 52331, 

52332, 52333 
Діденко Анна Юріївна (Анна Ді Ді) 51343, 51344, 51345 
Діденко Роман Федорович 51406 
Дідик Юстина Федорівна 52696 
Дмитренко Артем Іванович 51755 
Дмитриєнко Валерія Григорівна 51502 
Дмитриченко Микола Федорович 51418, 51419, 51829, 51830, 51831, 51832, 51833, 

52052 
Дмитрієв Микола Миколайович 51829, 51830, 51831, 51832, 51833 
Дмитрук Роман Анатолійович 51182 
Дмітрієва Галина Олександрівна 52837 
Днепров Александр Владимирович (псевдонім) 52197 
Добринін Нікіта Ігорович 52188 
Добровольська Анастасія Володимирівна 51889, 51890 
Доброхвалова Ольга Іванівна 51868 
Довбиш Анна Олександрівна 52165 
Довгаль Олександр Миколайович 51993 
Довгопола Катерина Станіславівна 52426 
Дозоренко Ілля Сергійович 51499 
Докука Олег Миколайович 52432 
Долгов Роман Валентинович 51988 
Долгополова Кристина Ігорівна 51209 
Долгушевський Михайло Леонідович 52630 
Долеско Анатолій Олександрович 52009 
Домбровська Ольга Валеріївна 52078, 52079, 52449, 52450, 52451, 52452, 52453 
Домбровський Валерій Петрович 52078, 52079, 52449, 52450, 52451, 52452, 52453 
Домбровський Іван Валерійович 52078, 52079, 52449, 52450, 52451, 52452, 52453 
Донченко Сергій Леонідович 52090 
Доровський Єгор Олександрович 51998 
Дорога Людмила Борисівна 52081 
Дорофеєва Валентина Павлівна 52577 
Дорофієнко Вячеслав Володимирович 52647 
Дорошенко Максим Володимирович 52737 
Досужій Олег Олександрович 52924 
Драб Ярослав Миронович 51304, 51306 
Драгун Володимир Володимирович 52410 
Дрейс Юрій Олександрович 51095, 52711 
Дремлюженко Павло Іванович 51603 
Дробаха Семен Анатолійович 51587 
Дробот Олена Вікторівна 52182 
Дроботенко Микола Миколайович 51517 
Дроботюк Олег Аркадійович 51536 
Дрогайцева-Коваль Ганна Вікторівна 51953 
Дрозд Валентина Георгіївна 52592 
Дрозд Олексій Юрійович 51677, 52591, 52592 
Дроздов Олексій Леонідович 51703, 52313, 52314 
Дубина Дмитро Олександрович 52490 
Дубіна Геннадій Геннадійович 52039 
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Дубінський Олексій Миколайович 51302 
Дубовенко Микола Іванович 51463 
Дубовой Володимир Михайлович 51197, 51198 
Дубровський Володимир Борисович 51449, 51450, 51451 
Дубцова Світлана Григорівна 51122 
Дунаєв Євген Сергійович 51851 
Дутковський Василь Миколайович 51574 
Дьомін Микола Мефодійович 52635 
Дьомкіна Тетяна Вікторівна 51679 
Дячук Олександр Анатолійович 52189 
Ева Бушмина (псевдонім) 51913 
Евгений Галицкий (псевдонім) 52045 
Ейгензеер Володимир Іванович 52249 
Ельперін Ігор Володимирович 52515 
Ерошкіна Ілона Павлівна (Rosh) 52123 
Есмонт Олександр Валерійович 51474 
Євгеній Алекса (псевдонім) 51865 
Євсєєнко Володимир Миколайович 52369 
Євтушенко Анна Валентинівна 52220 
Євтушенко Юлія Володимирівна 52847, 52848, 52850 
Єгоров Сергій Олександрович 51796 
Єгоров Станіслав Вячеславович 51167 
Єгорова Ірина Миколаївна 51167 
Єжгурова Тетяна Миколаївна 52651 
Єлисєєва Марина Олександрівна 51279 
Ємельянов Генадій Володимирович 52093, 52094, 52095 
Єншуєва Тетяна Вікторівна 51214 
Єременко Олександр Іванович 51516 
Єременко Олена Володимирівна 51997 
Єрмаков Донат Герасимович 51774, 51815 
Єрмаков Сергій Юрійович 51983 
Єрмоленко Світлана Іванівна 52792 
Єтеревська Ліна Васильївна 52287, 52288, 52289 
Єфімов Володимир Веніамінович 51314 
Єфімова Наталія Миколаївна 51492 
Єфіско Сергій Володимирович 51874 
Єфремов Дмитро Петрович 52341 
Жаркін Андрій Федорович 52665, 52666, 52667 
Жевега Тетяна Михайлівна 51986 
Жевжик Сергій Євгенович 51857 
Жежерін Вадим Борисович 51610 
Железков Станіслав Андрійович 52238, 52728 
Жеребець Олександр Михайлович 52396, 52400 
Жиляєв Микола Миколайович 51256 
Жлуктенко Святослав Володимирович 52794 
Жмурко Тетяна Олександрівна 51095 
Жук Володимир Федорович 52524 
Жук Петро Володимирович 51442 
Журавльова Зінаїда Юріївна 51866 
Забарна Елеонора Миколаївна 52876 
Заболоцький Віктор Васильович (Вітязь) 52306 
Завірюхін Антон Леонідович 51126 
Заворотило Олеся Олексіївна 51508 
Заворотній Роман Ігоревич 52747 
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Загнітко Анатолій Панасович 51274, 51275, 51276, 51277 
Загурська Марина Миколаївна 52760 
Задоєнко Олена Миколаївна 52705 
Задорожний Володимир Володимирович 52260, 52261, 52262, 52263, 52264, 52265, 52266, 

52267, 52268, 52269, 52270, 52271, 52272, 52273, 
52274, 52275, 52276, 52277, 52278, 52279, 52681, 
52682, 52683 

Задорожняк Микола Миколайович 51107 
Задояний Олександр Володимирович (Sashok Production) 51811 
Заєць Володимир Сергійович 52295 
Зайко Тетяна Анатоліївна 52412 
Зайцев Віктор Васильович 51182 
Зайцев Владислав Віталійович 51268 
Зайцев Володимир Сергійович 52888, 52896 
Зайцев Геннадій Миколайович 52582 
Зайцев Сергій Васильович 52194, 52195 
Закора Оксана Василівна 52182 
Залогіна Тетяна Вікторівна 52705 
Заміховський Леонід Михайлович 52020 
Замулко Анатолій Ігорович 51264 
Замченко Сергій Володимирович 52050 
Запорожець Олена Петрівна 52355 
Запорожцев Аркадій Вікторович 51677 
Заргарян Сілва Арайіківна 52872 
Заремба Валентин Вадимович 51849 
Захараш Ганна Дем'янівна 51728 
Захаров Андрій Михайлович 51194, 52187 
Захарова Марина Володимирівна 52575 
Захарова Тетяна Василівна 52576, 52577 
Захарчук Оксана  Анатоліївна 51147 
Захарчук Юрій Дмитрович 52515 
Зацепілов Леонід Леонідович 51738 
Зверковський Василь Миколайович 52287 
Зеленський Руслан Анатолійович 51909 
Зенченко Анатолій Михайлович 51060, 51061, 51062, 51063, 51064, 51065 
Зібцева Ольга Василівна 52847, 52849 
Зімарєв Федір Сергійович 51188 
Зіменковський Андрій Борисович 52299 
Зінов’єва Світлана Людомирівна 52294 
Зінченко Володимир Євгенович 51844, 51845 
Зінченко Наталія Миколаївна 52574 
Зінченко Олена Василівна 51202, 52019 
Зінченко Роман Юрійович 51573 
Злепко Анастасія В’ячеславівна 52649 
Злидник Юрій Романович 51133 
Золотарьова Тетяна Ананіївна 52837 
Зрибнєв Микола Анатолійович 52648 
Зубенко Андрій Володимирович 51462, 51842, 51843 
Зубенко Олена Анатоліївна 51943, 51944 
Зубкова Юлія Миколаївна 51893 
Зубов Анатолій Григорович 52815 
Зубченко Олена Сергіївна 52902 
Зуєв Сергій Олександрович 52128 
Зуєнко Марина Олексіївна 51940, 51943, 51944 
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Зятковська Неоніла Євгенівна 51789 
Ібадов Яшар Садай Огли 51350 
Іван Корохонька (псевдонім) 51910 
Іваненко Анатолій Петрович 52408 
Іваненко Вячеслав Іванович 51793, 51794 
Іваненко Ярослав Петрович 51126 
Іванкін Олександр Миколайович 52398 
Іванков Ігор Павлович 52621, 52622 
Іванов Дмітрій Гєрмановіч  (Иванов Дмитрий 
Германович) 

52101, 52113, 52114, 52115, 52119 

Іванов Євген Ігорович 52915 
Іванов Микола Михайлович 51273 
Іванов Олег Вікторович 52305 
Іванов Сергій Анатолійович 52371 
Іванова Аріадна Вікторівна 51142 
Івановський Олександр Іванович 51557 
Іванчик Антоніна Михайлівна 51771, 51772, 51773, 52057 
Іванчик Михайло Вільгельмович 51771, 51772, 52057 
Іванюк Наталія Іванівна 52020 
Іванюк Олександр Анатолійович 52361, 52608 
Іванющенко Маріна Геннадіївна 52756 
Івасенко Віктор Петрович 51934, 51935 
Івасів Ігор Богданович 51756 
Іващенко Валентина Михайлівна 51749, 51835 
Іващенко Руслан Іванович 51917 
Ігнатенко Костянтин Степанович 52226, 52544 
Ігнатенко Михайло Вадимович 51605 
Іконніков Ярослав Петрович 51126 
Ільїн Євген Володимирович (Eugene Elias) 52207, 52208, 52209, 52210, 52211, 52212, 52213, 

52214, 52215, 52216 
Ільїн Сергій Анатолійович 51860 
Ільченко Олексій Юрійович 52301 
Іншеков Євгеній Миколайович 52033, 52034 
Ісаєнко Володимир Миколайович 52561, 52563 
Ісмайлов Шахін Амірович 51609 
Ітін Костянтин Анатолійович 51237 
Іщук Світлана Олексіївна 51435 
Кабакова Жанна Василівна 52657 
Кабанець Сергій Володимирович (Kabasaki) 51851 
Кабачна Алла Василівна 52007 
Кабачний Олександр Геннадійович 52007 
Каганська Юлія Владиславівна 52413 
Казановський Андрій Анатолійович 52440 
Казимир Володимир Вікторович 52193, 52194 
Казьмір Любомир Павлович 51434 
Казяйчева Аліна Олександрівна 52441 
Каланчук Галина Іванівна 52546 
Каленчук-Порханова Анжеліна Олексіївна 52001 
Калінський Євген Олександрович 52878 
Калусенко Володимир Васильович 51128, 51129, 51351, 51352, 51575, 51822, 52006, 

52237, 52367, 52458 
Кальчева Єлизавета Ісидорівна 51775, 51776 
Камінська Ірина Анатоліївна 51497 
Канаш Олександр Павлович 52289 
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Канзас Ігор Станіславович 51702 
Капіруліна Світлана Леонідівна 52900 
Капітонов Ілля Володимирович 52060 
Каплій Роман Володимирович 51189, 51190, 51191, 51192, 51824, 51825, 51903, 

51904 
Каплун Ганна Юріївна 51126 
Капустарінська Таісія Володимирівна 52087, 52088, 52089 
Капустник Валерій Андрійович 52700 
Карабанова Людмила Василівна 51447 
Каранінська Віта Сергіївна 52037 
Карапетян Карен Райкович 52866 
Карась (псевдонім) 52070 
Караульний Олександр Георгійович 51069 
Карачун Андрій Вікторович 51312 
Карбовнича Тетяна Володимирівна 52532, 52533 
Каретник Олена Василівна 52831 
Карпенко Анатолій Васильович 52432 
Карпенко В’ячеслав Олександрович 51946 
Карпенко Оксана Олександрівна 52833 
Карпова Вікторія Олександрівна 52756, 52757 
Карпова Людмила Іванівна 52150 
Картель Микола Тимофійович 51446, 51518 
Карявка Ярослав Володимирович 52368 
Касілов Олег Вікторович 51813 
Касім Аніса Мохаммадівна 51854 
Каськова Людмила Федорівна 52023 
Касьян Валентина Миколаївна 52865 
Касьян Костянтин Миколайович 52352 
Касьянов Валентин Васильович 52891 
Катаманова Джеміле Лемарівна 51350 
Катасонов Станіслав Іванович 52621, 52622 
Кахута Ігор Вікторович 52335, 52336, 52801, 52802, 52803, 52804, 52805, 

52806, 52807, 52808, 52809 
Кашанов Олександр Ерікович 52456 
Каширін Олександр Валерійович 52357 
Кашпіровський Анатолій Михайлович 51695, 51697, 52140 
Квасниця Анастасія Вікторівна 52486, 52487, 52488 
Квасниця Ірина Юліянівна 52486, 52487, 52488 
Квашнюк Петро Васильович 51243 
Квітка Яніна Михайлівна 52591, 52592 
Кельганкін Сергій Олександрович 51511 
Керевич Олег Васильович 51173 
Кец Дмитро Олександрович 51986 
Килимник Олександр Миколайович 52575, 52576 
Кир'янова Олена Вікторівна 52340, 52342 
Кирилишен Ярослав Вікторович 52760 
Кирич Едуард Ілліч 51846 
Кириченко Олег Вікторович 51314 
Кириченко Олександр Анатолійович 51588, 51589, 51642 
Кириченко Олексій Михайлович 51578, 51579 
Кисельнікова Тетяна Вікторівна 51453 
Кисилевська Альона Юріївна 52836 
Кияк Соломія Володимирівна 52217 
Кияк Юліан Григорович 52917 
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Кияшко Олег Миколайович 51259 
Кіракосян Євгенія Олександрівна 51172 
Кіреєва Тетяна Володимирівна 52509 
Кіслов Вадим Вікторович 51288 
Кісс Інга Валеріївна 51896 
Кітенко Наталія Дмитрівна 52313 
Клецко Іван Ярославович 51429, 51430 
Клименко Алеся Николаевна, Оксана Лермонтова, Илья 
Меркулов (псевдонім) 

52781 

Клименко Олег Володимирович 52629 
Климкевич Світлана Титівна 51696 
Клівець Катерина Сергіївна (K.Klevec) 51354 
Кльонов Дмитро Михайлович 52039, 52883, 52886 
Ключник Костянтин Петрович 52592 
Князєв Святослав Ігоревич 52189 
Князєв Святослав Ігорович 51137 
Коба Вячеслав Григорович 52833 
Коба Сергій Олександрович 52021 
Кобець Анатолій Степанович 52287 
Кобець Віталій Миколайович 52039 
Кобець Олена Володимирівна 52489 
Кобзар Олена Іванівна 51940 
Кобзєва Марина Валеріївна (Тамі Хлої) 52360 
Кобзін Андрій Андрійович 52234 
Кобрин Іван Васильович 51100, 51101, 51102, 51103 
Кобрин Іван Васильович (Янош :-) ) 52386 
Ковалевський Олександр Едуардович 51806 
Коваленко Віктор Михайлович 51267 
Коваленко Ілона Павлівна 52123 
Коваленко Олена Миколаївна 52383 
Коваленко Ольга Миколаївна 51452 
Коваленко Юрій Миколайович 52383 
Ковалишин Василь Іванович 52917 
Ковалишин Віталій Йосипович 51838, 52029 
Коваль Євген Анатолійович 52496 
Коваль Наталя Ілінічна 52494, 52496 
Коваль Олександр Васильович 51096, 51098 
Ковальов Віталій Валерійович 52039 
Ковальська Валентина Володимирівна 51112, 51114 
Ковальчук Валентина Євгенівна 51727 
Ковальчук Василь Іванович 52898, 52904 
Ковальчук Людмила Василівна 51138 
Ковальчук Надія Володимирівна 51616 
Ковальчук Наталія Володимирівна 51616, 51617 
Ковальчук Олександр Іванович 52493, 52497 
Ковальчук Юлія Анатоліївна 51314 
Коверга Алла Вікторівна 52039 
Коврик Катерина Валеріївна 51538 
Ковтуненко Ксенія Валеріївна 52732 
Коголь Павло Володимирович (Drama & Comedy 
Theatre) 

52388 

Когут Юрій Іванович 51445, 51922, 52704 
Кожелупенко Едуард Борисович (Торський) 52163 
Кожушко Світлана Павлівна 52672 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

731 

Повне ім’я та/або псевдонім                                       

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Козак Тарас Віталійович 51540 
Козачок Олег Сергійович 52460, 52461, 52462 
Козачук Валерій Вікторович 51116 
Козенєв Костянтин Юрійович 51770 
Козирський Володимир Вікторович 52857 
Козін Вадим Іванович 52881 
Козін Сергій Валентинович 51092 
Козіна Жаннета Леонідівна 51092, 51093 
Колбанцева Моніре Нігматзянівна 52520 
Коленко Юлія Геннадіївна 51707 
Колесниченко Анатолій Олександрович 52074 
Колесніченко Олена Валеріївна 52848, 52850 
Колій Олександр Сергійович 52553 
Колодійчук Анатолій Володимирович 51434 
Колодійчук Ірина Анатоліївна 51442 
Колодченко Єгор Васильович 51262 
Коломієць Олександр Васильович 51466 
Коломієць Сергій Валерійович 51915, 51916, 51918 
Колосінська Мар'яна Іванівна 51442 
Колосов Олександр Євгенович 51680 
Колот Анатолій Михайлович 52780 
Колот Олександр Володимирович 51546 
Колчин Олександр Валентинович 52501 
Кольцова Олена Олексіївна 51115 
Комов Андрій Петрович 51915, 51916, 51918 
Комов Євген Олександрович 51915, 51916, 51918, 51919 
Комов Олександр Борисович 51915, 51916, 51918 
Комов Петро Борисович 51915, 51916, 51918, 51919 
Комський Марк Петрович 51703 
Кондратова Людмила Григорівна 51780 
Кондратьєв Дмитро Володимирович 51365, 52463, 52464, 52465, 52466, 52467, 52468 
Кондрашевська Тетяна Василівна 52866 
Конєв Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич) 52100, 52102, 52105, 52106, 52107, 52112, 52114, 

52115, 52116, 52117, 52118, 52120 
Конєва Тетяна Михайлівна 51945 
Кононенко Ірина Андріївна 52321 
Кононенко Максим Ігорович 52882, 52885, 52888, 52896 
Конох Володимир Іванович 52871 
Константинова Олена Миколаївна 52540 
Константінов Сергій Федорович 51677, 52591, 52592 
Концева Валентина Володимирівна 51420, 51422 
Конюхова Дар’я Юріївна 52866 
Коняєв Геннадій Іванович 51957 
Копійко Світлана Олександрівна (Лана Копій) 51230 
Коптенко Олексій Ігорович 51366 
Копчинський Мирон Михайлович 51489 
Корнилюк Роман Васильович 51762, 51763 
Корнійчук Василь Володимирович 51070, 51071, 51072 
Корнілов Денис Ігорович 52250 
Коробчинська Альона Олександрівна 52577 
Короленко Тетяна Олександрівна 51509, 52203 
Король Дмитро Володимирович 51579 
Коростін Олександр Володимирович 52251 
Коротков Ярослав Олегович 52714 
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Корченко Анна Олександрівна 52711 
Корченко Олександр Григорович 51095, 52711 
Коряк Валерій Володимирович 52199, 52200 
Косенко Юрій Іванович 51226 
Косовець Олена Павлівна 51992 
Косоротова Євгенія Іванівна 51898, 51899, 51900, 51901 
Костельман Володимир Михайлович 51660 
Костерін Олексій Сергійович 52074 
Костюк Олександр Володимирович 51750 
Костюк Олександра Сергіївна 51530 
Костяк Микола Михайлович 51460 
Котенко Олександр Миколайович 52223, 52224 
Котик Олексій Віталійович 52549 
Котляров Василь Васильович 51768, 51769 
Котлярова Вікторія Володимирівна 51134 
Котова Юлія Олександрівна 52181 
Котрехов Борис Іванович 52871 
Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр 
Иванович) 

51753, 51754, 52100, 52101, 52102, 52103, 52104, 
52106, 52108, 52109, 52110, 52111, 52112, 52113, 
52114, 52115, 52116, 52119, 52120 

Котюк Володимир Іванович 52007 
Кохановська Владлена Сергіївна 51205 
Коцкало Іван В’ячеславович (Иван Славин) 51894 
Кочерга Олександр Васильович 52899 
Кочет Крістина Олександрівна 52313 
Кочін Андрій Федорович 52363 
Кошарний Володимир Віталійович 52835, 52918 
Кошиль Сергій Андрійович 52296 
Кравець В'ячеслав Миколайович 52314 
Кравців Василь Степанович 51442 
Кравченко Анна Юріївна 52613 
Кравченко Валерій Володимирович 51544 
Кравченко Олександр Іванович 52439 
Кравчук Леонід Васильович 52691, 52692 
Крадінов Олексій Іванович 52556, 52557 
Крапивко Наталія Степанівна (Наталия Степановна 
Крапивко) 

51176 

Красильникова Ярослава Володимирівна 51244, 51245, 51246 
Красник Марія Ярославівна 51502 
Краснокутська Зоя Ігорівна 51829, 51830, 51831, 51832, 51833, 51915, 51916, 

51918 
Краснопольський Михайло Георгійович 52301 
Креденцар Світлана Максимівна 52713 
Крекнін Віталій Андрійович 52883, 52886 
Крехно Сергій Сергійович 52834 
Кривенко Андрій Володимирович 51312 
Криворучкіна Олена Володимирівна 51755 
Кривошей Любов Петрівна 51130 
Кривошей Олена Олександрівна 51130 
Крижанівський Петро Михайлович (PETЕR СRY) 52677 
Кринська-Тонконогова Тетяна Вікторівна 52676 
Круглик Владислав Сергійович 52039, 52883, 52884, 52886 
Кружилко Олег Євгенович 51588, 51589, 51590, 51591, 51642 
Крупін Віталій Євгенійович 51133 
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Крупко Наталія Григорівна 51263 
Крупська Тетяна Василівна 51446, 51518 
Крутько Андрій Вікторович 52301 
Крюковська Леся Іванівна 51829, 51830, 51831, 51832, 51833 
Крячкова Лілія Вікторівна 52558, 52559 
Ксьонова Олена Валеріївна 52435 
Кубей Інга Володимирівна 52735, 52736 
Куда Сергій Анатолійович 52657 
Куделя Ігор Васильович 52313 
Кудерметов Равіль Камілович 52484 
Кудінов Сєргєй Владіміровіч (Кудинов Сергей 
Владимирович) 

52102, 52103, 52104, 52106, 52110, 52111, 52112, 
52113 

Кудрєнко Любов Віталіївна 51658, 51659 
Кудрявцева Наталія Володимирівна 51440 
Кудрявцева Світлана Павлівна 52613, 52614 
Куза Антоніна Миколаївна 52576, 52577 
Кузін Юрій Володимирович 51467 
Кузнецов Віталій Володимирович 51175 
Кузнецов Олександр Вячеславович 52123 
Кузнецова Лариса Олександрівна 51175 
Кузнецова Марина Юріївна 51656, 51984 
Кузнеченкова Яна Олександрівна 52301 
Кузнєцова Наталія Михайлівна 52147 
Кузовик Вячеслав Данилович 52712 
Кузькін Олексій Феліксович 52684 
Кузьменко Вікторія Володимирівна 52668, 52669 
Кузьмичова Ірина Олександрівна 51313 
Кузьмін Ренат Равелійович 51173 
Куковиця Володимир Володимирович 52575 
Кулик Володимир Васильович 52432 
Куликович Юрій Миколайович 52731 
Куліков Володимир Анатолійович 51677, 52591, 52592 
Кулініч Тетяна Володимирівна 51435 
Куліш Ігор Валерійович 52590 
Куліш Інна Михайлівна 51133 
Кульбака Сергій Іванович 52121 
Кульбашна Ярослава Аркадіївна 52797 
Кун Пітер Лауренс  (Mr. Peter Lawrence Kuhn) 51125 
Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця) 51869 
Купрієнко Ростислав Миколайович 51394, 51708, 52828 
Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо) 51162, 52053 
Кураре (псевдонім) 52721 
Курач Роман Олександрович 51059, 51398 
Курик Олена Георгіївна 52225 
Курилів Ігор Володимирович 51797 
Куришина Вікторія Юріївна 51375, 51376 
Куріненко Володимир Леонідович 51961, 52334, 52420, 52421, 52422, 52423 
Куркаєв Сергій Євгенович 51584 
Курта Дмитро Анатолійович 51218 
Курта Сергій Андрійович 52578, 52697, 52698 
Кутецький Дмитро Васильович 52884 
Кутішенко Валентина Петрівна 52907 
Кутумов Ігор Віллевич 51675 
Кучер Михайло Михайлович 52799 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

734 

Повне ім’я та/або псевдонім                                       

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Кучер Олена Володимирівна 51578 
Кучеренко Леонід Васильович 51816 
Кучеренко Юлія Едуардовна 51457, 51458 
Кучерков Григорій Сергійович 52674 
Кучеров Дмитро Павлович 52170 
Кучма Олег Ігорович 51326 
Кучма Олексій Дмитрович 51475 
Кучма Олена Олексіївна 52626 
Кучмак Оксана Богданівна 52401, 52402, 52403 
Кушнірецька Оксана Василівна 51434 
Кушнірук Олексій Ігорович 51429, 51430 
Кушнірчук-Ставнича Олеся Миколаївна 51435 
Кущ Анатолій Васильович 52612 
Л. Чебан (псевдонім) 51494 
Лаборатория игровых технологий (псевдонім) 51280, 51280, 51281, 51282 
Лавренюк Петро Володимирович 52016 
Лаврик Адам Васильович 52039 
Лактіонова Олександра Анатоліївна 52529 
Ланде Дмитро Володимирович 51598, 51599 
Ландик Валентин Іванович 51090 
Ланова Яна Ігорівна (Ева Бушмина) 51876 
Лапіга Ольга Вікторівна 52335 
Лапкіна Інна Олександрівна 52415 
Лапко Олександр Віталійович 52200 
Ларіонова Світлана Геннадіївна 51943, 51944 
Ларькін Сергій Олександрович 51510 
Латаш Віктор Миколайович (Vito Lavini) 52174 
Латаш Олена Вікторівна 52174 
Латаш Олена Вікторівна (Helen Lavini) 51465 
Латишев Віктор Іванович 51132 
Лахтадир Наталія Сергіївна 52080 
Лащених Олександр Андрійович 52684 
Лебедева Олена Владиславівна 52086 
Лебедевич Світлана Іванівна 51432 
Лебединська Людмила Анатолівна (Лебедінська 
Людмила Анатоліївна) 

51110 

Лебединський Анатолій Павлович (Лебедінський 
Анатолій Павлович) 

51110 

Лебець Ірина Степанівна 51491 
Лебідь Ірина Віталіївна 51961, 52334, 52420, 52421, 52422, 52423 
Лебідь Сергій Олегович 51611 
Левицька Ольга Олександрівна 51138 
Левицький Олег Юрійович 51218 
Левченко Дмитро Анатолійович 51554 
Левченко Ірина Олександрівна 51148 
Левченко Олексій Олексійович 51555 
Легеза Віктор Петрович 52389, 52390, 52391 
Легкий Сергій Анатолійович 51187 
Легкоконець Ольга Валеріївна 52090 
Леда (псевдонім) 51135 
Лемешко Тетяна Анатоліївна 52498, 52499 
Лемешко Юрій Сергійович 52498, 52499, 52500 
Лемешок Костянтин Павлович 51534 
Лена Август (псевдонім) 51208 
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Лень Сергій Олександрович 51059, 51398 
Леньга Олег Володимирович 52185 
Летичевський Олександр Адольфович 51085, 51086, 51087, 52501 
Летичевський Олександр Олександрович 51085, 51086, 51087, 52501 
Леус Олег Олександрович 52183 
Лехан Валерія Микитівна 51515, 52558, 52559 
Лехович Анатолій Васильович 51858 
Лехцієр Любов Володимирівна 52287, 52288, 52289 
Лєзін Андрій Миколайович 51389, 51390, 51391, 51392, 51393 
Лимар Володимир Анатолійович 52820 
Линець Михайло Михайлович 52819 
Линник Надія Дмитрівна 52241, 52723 
Линник Олеся Сергіївна 51949, 51950, 51951 
Липкова Галина Іванівна 52182 
Липовецька Софія Йосипівна 52838, 52839, 52843, 52845 
Лиса Оксана Ігорівна 51435 
Лисак Роман Валерійович 51320 
Лисан Владислав Олегович 52866 
Лисенко Денис Юрійович 52880 
Лисенко Олександр Дмитрович 51606 
Лисенко Олександр Іванович 52740 
Лисих Юрій Васильович 51991 
Литвиненко В'ячеслав Олександрович 52172 
Литвиненко Павло Олександрович 51371 
Литвяк Михайло Євгенович 52363 
Лиховецький Валентин Валерійович 51739, 51741 
Лідія Полозова (псевдонім) 52376, 52377, 52378, 52416, 52417, 52418, 52444, 

52445, 52446, 52447, 52636, 52637, 52638, 52639 
Лізанець Віталій Ігорович 51418, 51419 
Ліпковська Наталія Олександрівна 51446, 51518 
Лісовий Володимир Миколайович 52700 
Лісогор Марина Василівна 51243 
Ліфенко Оксана Савеліївна (Kasatka) 52156 
Ліхоузов Олексій Сергійович 51126 
Лобода Наталія Степанівна 52575, 52576, 52577 
Лобода Світлана Сергіївна 52504 
Ловейкін Вячеслав Сергійович 52430, 52851 
Логвиненко Анатолій Іванович 52656, 52657 
Логвиненко Ельвіра Миколаївна 51542 
Логінов Анатолій Володимирович 51372, 51774, 51815 
Ложко Віктор Петрович 52925, 52926, 52927, 52928 
Лозова Олена Тиборівна 51502 
Лопін Євгеній Борисович 52228 
Лосицький Юрій Георгійович 52612 
Луговий Ігор Олександрович 51677, 52591, 52592 
Лук'яненко Лук'ян Миколайович 52187 
Лук'яненко Ольга Дмитрівна 51757 
Лук’янов Владислав Валентинович 52505, 52506, 52661, 52662, 52862 
Лукашевич Артем Олегович 51378 
Лукашкін Євген Валентинович (ВЕТЕР) 51523 
Луковецький Антон Владиславович 52579, 52610 
Лунін Едуард Олександрович 51149, 51151 
Лупашко Ніна Олександрівна 51897 
Лут Ганна Володимирівна 52460, 52461, 52462 
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Лутай Олександр Миколайович 52656 
Лутчин Тетяна Миколаївна 51734, 52795 
Луценко Марія Сергіївна 52152 
Луцків Олена Миколаївна 51136 
Лучкевич Євген Романович 52578 
Львов Михайло Сергійович 52039, 52883, 52884, 52886 
Люлька Вікторія Миколаївна 51943, 51944 
Люлька Євген Миколайович 52083 
Лямзін Андрій Олександрович 52525, 52526 
Ляпко Микола Григорович 52058, 52059 
Лясковський Віктор Петрович 51833 
Лясота Станіслава Андріївна 51539 
Ляховський Віталій Іванович 52083 
Ляшенко Дмитро Олексійович 51828 
Ляшенко Олена Вікторівна 52141 
Ляшенко Юрій Куприянович 51736, 51737 
М.Ю. Міаніє (псевдонім) 51367, 51368, 51369, 51370, 51379, 51381, 51382 
Мага Петро Петрович 51268 
Мадонова Олена Романівна 52516 
Маєцкіх (псевдонім) 52151 
Мазур Ігор Леонідович 51672 
Майданник Віталій Григорович 51070, 51071, 51072 
Майданюк Олена Олександрівна 51236 
Майнарович Віталій Володимирович 52759 
Майоров Олег Юрійович 52014 
Майорова Тєтяна Вікторівна 51448 
Майраслов Олег Іванович 51483, 51519 
Майстренко Володимир Володимирович 51588, 51589, 51590, 51591, 51642 
Макаренко Надія Іванівна 52923 
Макаров Іван Михайлович 52545 
Макарова Тамара Володимирівна 51422 
Макарчук Ярослав Валерійович 51975 
Македонська Любов Олександрівна 51915, 51916, 51918 
Макогончук Василь Сергійович 51193, 51195 
Максименко Анна Олександрівна 51133 
Максимова Алла Василівна 51756 
Максимова Валентина Сергіївна 51349 
Максимова Тетяна Семенівна 51495, 51576 
Максимович Марина Богданівна 52039 
Максимчук Максим Віталійович 51136 
Макухін Геннадій Феліксович 52477, 52655 
Малахов Герман Борисович 52394 
Малашко Євген Іванович 51528 
Малєєва Неллі Тимофіївна 52060 
Малік Олександр Іванович 51502, 52147 
Малік Олександр Олександрович 51502 
Малініна Наталія Генадіївна 52441 
Мальована Неллі Євгенівна 51298 
Мальцев Микола Аркадійович 52301 
Малярчук Володимир Миколайович 51492 
Мамченко Антоніна Іванівна 52892 
Мамченко Олег Миколайович 52893 
Манако Алла Федорівна 52613, 52614 
Мандзій Сергій Володимирович 52196 
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Мандич Антон Григорович (Эзодар) 51153 
Манзырков Игорь Евгеньевич, Harry Mauzer (псевдонім) 51176 
Мантула Вадим Дмитрович 51273 
Мар'янов Яков Ільїч 52142 
Марвін Віктор Вікторович 52295 
Мардань Олександр Євгенович 51584 
Мардар Ольга Володимирівна 52760 
Маринюк Володимир Євгенович 51454, 51455 
Марійко Борис Григорович 52460, 52461, 52462 
Марія Рута (псевдонім) 51807, 51808 
Марков Іван Євгенович 51259 
Марков Ігор Миколайович 52489 
Марков Микола Володимирович 52251 
Мартиненко Марина Володимирівна 52248 
Мартинюк Ігор Анатолійович 52408 
Мартинюк Лариса Петрівна 52838, 52843, 52844, 52845 
Мартинюк Оксана Анатоліївна 51327 
Мартинюк Олена Леонідівна 51322 
Мартинюк Петро Миколайович 51618 
Марунич Іван Володимирович 52887 
Марусич Андрій Васильович 51330, 51331 
Марущак Марія Іванівна 51444, 51792 
Марценюк Василь Петрович 51301, 51783, 51785, 51786, 52162 
Марценюк Людмила Дмитрівна 52460, 52461, 52462 
Марценюк Михайло Петрович 52460, 52461, 52462 
Марченко Ілля Олександрович 51208 
Марченко Максим Олександрович 52864 
Марчук Ігор Дмитрович 51978 
Масленко Максим Володимирович 52381 
Масленнік Роман Вадимович 51372 
Маслов Роман Олександрович 51474 
Мастиновський Юрій Вікторович 52353 
Матвєєв Євгеній Едуардович 51436 
Матвієнко Сергій Олександрович 51911, 51912, 52881 
Матвійчук Сергій Леонідович 51917 
Матейчик Василь Петрович 51829, 51830, 51831, 51832, 51833, 51915, 51916, 

51918, 51919 
Матейчик Ірина Василівна 51915, 51916, 51918 
Матківський Микола Петрович 52578 
Матковський Семен Олексійович 51435 
Маурер Віктор Мельхіорович 51226, 52852, 52854, 52855 
Махін Сергій Анатолійович 51925 
Махобей Катерина Михайлівна 52687 
Махов Василь Васильович 51823 
Махонюк Олександр Володимирович 51137, 51138 
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна 51941 
Мацевко Роксоляна Андріївна (Бекерська Роксоляна 
Андріївна) 

51938, 51939 

Мачковський Петро Олександрович 52308, 52309 
Машарова-Григорець Галина Владиславівна 51322 
Машляковський Павло Вікторович 51066, 51067, 51068, 51105, 51106, 51113, 51673, 

51962 
Машовець Марина Анатоліївна 52542 
Медведев Валерій Кирилович 52436 
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Медведь Марія Олександрівна (J'MMA) 51624 
Медвецька Людмила Станіславівна 51416, 51417 
Медвін Юрій Олексійович 51215, 51216, 51217 
Мельник Володимир Олексійович 52495 
Мельник Григорій Миколайович 52096, 52743 
Мельник Дмитро Володимирович 51751 
Мельник Ігор Львович 51359 
Мельник Ігор Олександрович 52663 
Мельник Леонід Петрович 51126 
Мельник Максим (псевдонім) 52158, 52159, 52160, 52161 
Мельник Мар'яна Іванівна 51434 
Мельник Олександр Олександрович 52840 
Мельникова Катерина Вікторівна 52039 
Мельничук Олександр Павлович 51917 
Мельничук Олена Анатоліївна 51322 
Мельніков Віктор Володимирович 52523, 52524 
Меналієва Віра Георгіївна 52424 
Менделуца Денис Олегович 52629 
Менцак Андрій Васильович 51155, 51156, 51157, 51158, 51159, 51160, 52738 
Мех Артем Сергійович 52664 
Мєдинцев Юрій Іванович (Медынцев Юрий Иванович) 51809 
Мємішев Рашид Аметович (Ахмед Кукчинскій) 51373 
Мєшкова-Кравченко Наталія Віталіївна 52039 
Миколайчук Володимир Анатолійович 52046 
Мильніков Олександр Олександрович 51328 
Миргородський Андрій Сергійович 52489 
Миргородський Сергій Миколайович 52489 
Мироненко Євгеній Миколайович 52344, 52345, 52346, 52347, 52348, 52349, 52350 
Миронов-Кописов Сергій Владиславович 51462, 51842, 51843 
Мирошников Олексій Олегович 51895 
Мирошниченко Вячеслав Валерійович 52301 
Михайлевич Валентина Вікторівна 52204, 52481 
Михайлик Ольга Петрівна 52901 
Михайлів Леся Михайлівна 52839, 52844 
Михайлов Борис Володимирович 51443 
Михайлов Володимир Вікторович 51856 
Михайлова Валентина Олексіївна 52039 
Михайлюк Людмила Василівна 51137 
Михайлюк Олександр Степанович 52629 
Михальчук Володимир Михайлович 51154 
Михалюк Микола Петрович 52250 
Мікула Надія Анатоліївна 51436 
Міланенко Олександр Анатолійович 51418, 51419 
Мільченко Анастасія Володимирівна 51126 
Мінаєв Ігор Євгенійович 52294 
Міронова Вікторія Леонідівна 52498, 52499, 52500 
Мірошніченко Світлана Віталіївна 52782, 52783, 52784, 52785, 52786, 52787, 52912 
Місна Владислава Ігорівна 51407 
Міхель Ольга Миколаївна 52841 
Мічківський Сергій Миколайович 52760 
Мічута Ольга Романівна 51618 
Мішенін Євген Васильович 51229 
Мішеніна Наталія Вікторівна 51229 
Міщенко Анатолій Васильович ("АртМан" -  Людина 52048 
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Міщенко Олена Дмитрівна 52635 
Міщенко Юрій Іванович (Юрій Ступак) 51478 
Мовсісян Аліна Гарушівна 52441 
Могила Валентин Іванович 52824 
Могилевцев Олексій Анатолійович 52657 
Моисеева Олена Миколаівна (Нагорна Олена) 52025, 52026 
Моісеєнко Ольга Павлівна 52760 
Молодика Інна Сергіївна 52165 
Момот Ганна Феліксовна 52287, 52288, 52289 
Монатик Дмитро Сергійович 51089 
Монгарова Юліана Євгеніївна 52550 
Монін Данило Анатолійович 52629 
Моргунцова Світлана Андріївна 51431 
Мороз Володимир Ілліч 52362 
Мороз Микола Георгійович 52040, 52041 
Морозов Анатолій Миколайович 51300 
Морозов Олександр Володимирович 51514 
Морозов Сергій Маратович 51242 
Морозов Юрій Михайлович 51325 
Морозюк Наталія Володимирівна 52858 
Москаленко Євген Валентинович 52460, 52461, 52462 
Мосорін Павло Дмитрович 52716 
Мошкович Вікторія Вікторівна 51836 
Мощенок Василь Іванович 52008 
Музика Влада Вадимівна 51170, 51512, 51513, 52065, 52066, 52868, 52869 
Музика Катерина Олександрівна 51468, 51469, 51470, 51471, 51602, 52673 
Мунін Георгій Благоєвич 51849 
Мустяца Олег Никифорович 52051 
Мухачов Володимир Миколайович 52301 
Н.Ю. Міаніє (псевдонім) 51380 
Набокін Андрій Володимирович 52301 
Набоченко Ольга Олександрівна 52426 
Навроцька Ольга Володимирівна 52491, 52492 
Навроцький Віталій Михайлович 52016 
Навроцький Денис Олександрович 52171, 52173, 52307, 52710 
Нагаєвич Віталій Михайлович 51613, 51614 
Нагар Андрій Федорович 51733 
Нагачевська Зіновія Іванівна 52817 
Нагірна Анна Володимирівна 52650 
Надутий Костянтин Олександрович 51515 
Назаренко Віктор Вікторович 51355 
Назаренко Дмитро Вікторович 51355 
Назарець Михайло Миколайович 51646, 51647, 52660 
Назаркевич Ігор Богданович 51136 
Нарижнєв Олександр Олексійович 51363 
Насонкін Віктор Олександрович 51795 
Наталія Май (псевдонім) 51286, 51287, 51561, 51562, 52047 
Науменко Катерина Валеріївна 51706 
Науменко Микола Васильович 52761 
Наумець Микола Валентинович 51097 
Наумов Віталій Сергійович 51186 
Недбай В'ячеслав Вікторович 51879, 51880, 51881, 51882, 51883, 51884, 51885, 

51886, 51887, 51888 
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Неклеса Олена Валеріївна 51502 
Нелюбов Володимир Олександрович 52685, 52686 
Неміровська Оксана Олександрівна 52758 
Неня Віктор Григорович 51299, 51760 
Несін Олександр Федорович 52496 
Нестерова Людмила Іллівна 51629 
Нестерук Сергій Олександрович 52733, 52734 
Нехорошев Володимир Володимирович 52308, 52309 
Нечепоренко Наталія Іванівна 52005 
Нечипор Наталія Миронівна 51502 
Нечипорук Олена Петрівна 51097 
Нечитайло Іван Якович 51084 
Ник Найт (псевдонім) 51535 
Николюк Володимир Дмитрович 52743 
Никонович Сергій Олександрович 51832 
Ніженковська Ірина Володимирівна 52799 
Нікіпелова Олена Михайлівна 52836, 52837 
Нікітенко Валентина Миколаївна (ВЕРЕНЕЯ) 52419 
Нікітенко Володимир Олександрович 51931 
Ніколаєв Кирило Дмитрович 52561, 52563 
Ніколаєва Валентина Валентинівна 51300 
Ніколаєнко Ірина Володимирівна 52525, 52526 
Ніколенко Ольга Миколаївна 51938, 51939, 51940, 51941, 51943, 51944, 51945 
Ніконенко Володимир Іванович 51983 
Ніконов Олег Якович 51919 
Нікулін Сергій Володимирович 52739 
Нічаєв Вячеслав Олександрович 51189, 51190, 51824, 51825 
Новаківський Ігор Петрович 52925, 52926, 52927, 52928 
Новіков Валерій Євгенійович 51143 
Новодран Олександр Вікторович 52836 
Новожилова Ольга Вікторівна 51991 
Ногіна Олеся Миколаївна 51506 
Носач Людмила Вікторівна 51447 
Ночовкін Сергій Анатолійович 51414 
Ободець Роман Васильович 52647 
Обухова Олена Олександрівна 51131, 52202, 52521 
Овдієнко Сергій Миколайович 52308, 52309 
Овсієнко Василь Васильович 52085 
Овсянніков Вячеслав Георгійович 51974, 52564 
Овчаренко Володимир Юрійович 52822, 52823 
Овчаров Денис Геннадійович 52620 
Овчарук Анатолій Володимирович 52460, 52461, 52462 
Овчинников Олег Валерійович 51872, 51873 
Огнев'юк Віктор Олександрович 52002 
Огороднік Ольга Анатоліївна 51560 
Огризков Вадим Володимирович 51814 
Огульчанський Богдан Юрійович 52534, 52535 
Одін (псевдонім) 52719 
Ожигін Дмитро Сергійович 52925, 52926, 52927, 52928 
Озеранський Володимир Сергійович 51109 
Озерчук Ігор Михайлович 52397 
Окландер Ігор Михайлович 51212 
Окландер Михайло Анатолійович 51428 
Окландер Тетяна Олегівна 51212 
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Окопний Руслан Петрович 51299 
Окрушко Олександр Юрійович 52037 
Оксаніч Інна Михайлівна 51361 
Оксютенко Олена Іванівна 51132 
Оладько Олександр Анатолійович 51917 
Олег Чаклун (псевдонім) 51870 
Олейнікова Марина Геннадіївна 52630 
Олекса Юрій Ярославович 52790 
Олексійченко Надія Олександрівна 52846 
Олійник Андрій Олександрович 52412 
Ольга Башкірова (псевдонім) 52905 
Ольга Кай (псевдонім) 52654 
Ольховська Лілія Петрівна 52700 
Омельченко Володимир Олексійович 52441 
Омельченко Євгеній Олександрович 52046 
Омельчук Анатолій Олександрович 52853 
Онищенко Павло Едуардович 51985 
Опаряк Дмитро Петрович 52925, 52926, 52927, 52928 
Ора Сан (псевдонім) 51644, 51645 
Орел Анна Анатоліївна 52635 
Орленко Наталія Станіславівна 51761 
Орлик Павло Васильович 51433 
Орлов Юрій Юрійович 51677 
Орлова Ольга Василівна 51941, 51945 
Орлюк Іванна Олегівна 51331 
Оруджев Алєксандр Айдєновіч  (Оруджев Александр 
Айденович) 

52108, 52115 

Осатюк Сергій Станіславович 52055 
Осауленко Олег Анатолійович 51174 
Осельська Леся Михайлівна 52531 
Осельський Віталій Олександрович 52531 
Осташко Тамара Олексіївна 52189 
Островська Лілія Олегівна 52689, 52690, 52699, 52702, 52703 
Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані 
Антоніна, Зима, Свічка, бабуся Маруся, Оса, Сокур 
Тоня) 

52748 

Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані 
Антоніна, Зима, Свічка, Оса, Сокур Тоня) 

52749, 52750 

Остропіцький Дмитро Олександрович 51708, 52828 
Остроумов Іван Вікторович 52015 
Отряскіна Олена Анатоліївна (Алена Огинец) 51826 
Отченаш Наталія Дмитрівна 52577 
Павелко Світлана Сергіївна (Леди Чако) 51543 
Павленко Алла Василівна 51698 
Павленко Ігор Олексійович 51358, 52322, 52323, 52324 
Павленко Ольга Іванівна 52815 
Павленко Стелла Василівна 52576 
Павлик Володимир Іванович 51425, 51426 
Павлов Вадим Володимирович 52370 
Павлов Володимир Іванович 51435 
Павлов Кирило Сергійович 52929 
Павлова Ольга Юріївна 52098 
Павлова Тетяна Олександрівна 51650 
Павлюк Ілларіон Станіславович 52627, 52628 
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Павлюк Костянтин Васильович 51178, 51179 
Павлюк Олександр Володимирович 52092 
Падалка Єгор Андрійович 52489 
Падалка Олег Анатолійович 51541 
Падалко Галина Анатоліївна 52131 
Паєнтко Тетяна Василівна 52039 
Паладій Надія Миколаївна 51615 
Палажевич Сергій Миколайович 51976 
Палисаєв Олексій Валерійович (Демьян Ронин) 51812 
Палій Ольга Анатоліївна 51574 
Палій Степан Васильович 51574 
Палінська Вікторія Ігорівна 51411, 51412 
Палкіна Ірина Ігорівна 51538 
Пальчук Олександр Олександрович 51197 
Пандорра (псевдонім) 51413 
Панкратов Євгеній Євгенович 51203 
Панченко Євген Григорович 51784 
Паньків Ігор Богданович 51789 
Панько  Юрій Федорович 51140 
Панько Наталія Олександрівна 51491 
Панькова Катерина Вікторівна 52900 
Папінко Ігор Ярославович 51789 
Папченко Ігор Євгенович 52301 
Паралінов Сергій Петрович 52301 
Параска Сергій Георгійович 52292 
Парахін Анатолій Іванович 52493 
Парфененко Юлія Вікторівна 51299, 51760 
Парфенюк Володимир Ігорович (SUPAHERO) 52231 
Парфенюк Володимир Ігорович (ЛЬВІВ СТОЇТЬ 
БОРИСЛАВ СМІЄТЬСЯ) 

52232 

Парфьонов Євген Владиславович 51383 
Пархоменко Володимир Георгійович 52024 
Пасат Олександра Олександрівна 52730 
Пасечник Олександр Анатолійович 52230 
Пасєка Петро Вікторович 52054 
Пасічний Олександр Сергійович 52813 
Пахлов Євгеній Михайлович 51447 
Пахоль Борис Євгенович 52428 
Пашенцев Олександр Іванович 51297 
Пашенцева Ганна Володимирівна 51297 
Пашков Вячеслав Вячеславович 52301 
Пашкова Дар'я Михайлівна 51925 
Пащенко Володимир Іванович 52315 
Пащенко Володимир Михайлович 51227 
Пащенко Сергій Володимирович 52315 
Педан Олег Ігоревич 51144 
Перевозніков Сергій Іванович 51109 
Перекрест Андрій Леонідович 52165 
Пересипкіна Тетяна Валентинівна 52005 
Пересунько Михайло Юрійович 52046 
Перінга Олександр Вікторович 52925, 52926, 52927, 52928 
Пертко Павло Петрович 52033, 52034 
Перхун Андрій Петрович 52821 
Перцева Тетяна Олексіївна 52509 
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Перчак Олексій Леонідович 52760 
Песчаненко Володимир Сергійович 51085, 51086, 51087, 52039, 52501, 52883, 52886 
Петранюк Володимир Іванович 52317 
Петрашко Людмила Петрівна 51784 
Петренко Андрій Володимирович 52853, 52856, 52857 
Петренко Антон Валерійович 52181 
Петренко Руслан Васильович 52199, 52200 
Петрик Анастасія Ігорівна 51199 
Петрик Вікторія Ігорівна 51200, 51201 
Петрик Вікторія Сергіївна 51977 
Петриков Олександр Сергійович 51947 
Петрина Олександр Валентинович 51578 
Петров Євген Олександрович 52164 
Петровський Вячеслав Едуардович 51058, 51593 
Петруня Рімма Миколаївна 52365 
Петрухін Віталій Степанович 52147 
Пефті Валерій Вікторович 51472, 51473 
Печерських Галина Олександрівна 51305, 51385, 52514 
Печонкін Олександр Володимирович 52064 
Пилип'юк Віктор Вікторович 52575, 52577 
Пилипчук Володимир Григорович 51598, 51599 
Писанко Ельміра Володимирівна 51322 
Писаренко Валерій Георгійович 51854, 51855 
Писаренко Світлана Марківна 51136 
Писаренко Юлія Валеріївна 51855 
Пігуль Віталій Анатолійович 52455 
Підвисоцький Валентин Генрихович 51459, 51460 
Підвисоцький Владислав Валентинович 51460 
Підлісний Віталій Володимирович 51464 
Підоплічко Вадим Сергійович 51333, 51334, 51335, 51337, 51399 
Підтереба Олексій Іванович 51613, 51614 
Підько Євгеній Вікторович 52621, 52622 
Піза Дмитро Макарович 52352 
Пінчук Андрій Петрович 52852, 52854, 52855 
Піхоцький Володимир Миколайович 51648 
Платон (псевдонім) 52913 
Плечій Ольга Олександрівна 52884 
Плоткін Олексій Всеволодович 52530 
Повознюк Максим Олександрович 52713 
Погорілий Сергій Дем'янович 51278 
Подгурський Станіслав Ельбертович 52470, 52471, 52472, 52473 
Подолець Роман Здиславович 52189 
Подоляк Сергій В'ячеславович 51150 
Позова Світлана Володимирівна 52027, 52028 
Покотило Ігор Миколайович 52366 
Полинніков Олександр Миколайович 52123 
Поліщук Алла Анатоліївна 52897 
Поліщук В'ячеслав Олександрович 52717 
Полтавцев Юрій Олександрович 52474 
Полукарова Світлана Геннадіївна 51588, 51589, 51642 
Польченко Оксана Василівна 51050, 51051, 51052, 51053, 51054, 51055, 51056, 

51929, 51930, 51954 
Полюга В'ячеслав Олексійович 51442 
Полянський Вячеслав Анварович 52910 
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Понікаровська Світлана Володимирівна 52280 
Пономаренко Антон Миколайович 51545 
Пономаренко Володимир Степанович 52832 
Пономаренко Доброслав Олексійович 52384 
Пономаренко Ігор Якович 52148 
Пономаренко Сергій Миколайович 51675 
Пономарьов Володимир Олексійович 51653, 51654, 51655 
Попадинець Назарій Миколайович 51136 
Попеленко Анатолій Андрійович 51437 
Попенко Ярослав Володимирович 51715 
Поплавська Анна Анатоліївна 51501 
Поплавський Олександр Анатолійович 51501 
Попов Анатолій Федорович 52060 
Попов Володимир Андрійович 52665, 52666, 52667, 52668, 52669 
Попов Максим Сергійович 52782, 52783, 52784, 52785, 52786, 52787 
Попов Олександр Володимирович 51670, 51671, 51672 
Попов Юрій Васильович 51875 
Попова Наталія Вадимівна 52613, 52614 
Поремський Євген Миколайович 52629 
Поремський Юрій Віталійович 51283, 51433 
Портянко Володимир Костянтинович 52351 
Порутенко Валерій Георгійович 52337 
Посилкіна Ольга Вікторівна 51300 
Потіха Наталія Ярославівна 52605, 52606, 52607 
Почечуєв Сергій Сергійович 52828 
Прасолов Максим Володимирович 51936 
Прахіна Олена Андріївна 52729 
Пращарук Андрій Сергійович 52629 
Предко Олександр Володимирович 51915, 51916, 51918 
Пржеорський Олег Іванович 51191, 51192, 51903, 51904 
Привалов Максим Юрійович 51745 
Прилуцький Євгеній Володимирович 51456 
Принц Ганна Василівна 51357 
Приступа Володимир Віталійович 52195 
Присяжнюк Віталій Володимирович 52384 
Притула Анатолій Вікторович 52484 
Притула Христина Мирославівна 51133 
Притуло Ольга Олександрівна 51656 
Приходько Альона Михайлівна 51437 
Приходько Євген Сергійович 52866 
Пришевський Дмитро Володимирович 52039 
Прищепа Тетяна Василівна 51146 
Прігунов Олексій Володимирович 52760 
Прокопенко Андрій Анатолійович 51126 
Прокопів Роман Васильович 51701 
Прокопович Олена Анатоліївна 52839, 52844, 52845 
Процюк Віталій Валерійович 52218 
Прус Наталія Ігорівна 52235 
Пуйко Тетяна Валеріївна 51643, 51677 
Пуляєв Сергій Валентинович 52039, 52883, 52884, 52886 
Путілін Олександр Ілліч 52219 
Путятіна Галина Миколаївна 51168 
Пушко Олександр Олександрович 51356 
Пшенишний В’ячеслав Миколайович 52500 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

745 

Повне ім’я та/або псевдонім                                       

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Радзецький Сергій Юрійович 51228 
Радзівілл Анатолій Якович 51397 
Радіонова Вікторія Олександрівна 52441 
Разводовський Сергій Володимирович 51902 
Райтер Віталій Михайлович 52427, 52443 
Ракша Тетяна Олександрівна 52226, 52544 
Распопін Валерій Романович 52840 
Ратушний Сергій Євгенович 51333, 51334, 51335, 51337, 51399 
Ревенок Олексій Олександрович 51364, 51724, 51725, 51726 
Ревіна Ольга Миколаївна 51329 
Ревякіна Анастасія Василівна (Колеушко) 51503 
Редька Ірина Василівна 51460 
Резников Владислав Олександрович 52448 
Рейнт Микола Іванович 52146 
Река Микола Миколайович 52316 
Ремінний Олександр Андрійович 52155 
Репа Олександр Павлович 51857 
Репех Андрій Васильович 52337 
Речкалов Сергій Дмитрович 51255 
Решетнікова Ірина Леонідівна 52829, 52830 
Рєпін Микола Володимирович 51590, 51591 
Рєпко Олена Олександрівна 51092 
Рєпнова Тетяна Петрівна 51979 
Рзаєва Таміла Хафісівна 51980 
Рибак Наталія Миколаївна 51536 
Рибак Сергій Борисович 51517 
Рибась Володимир Володимирович 52627, 52628 
Рибін Владімір Вікторовіч (Рыбин Владимир 
Викторович) 

52116 

Римарук Костянтин Валерійович 51829, 51830, 51831, 51832, 51833 
Риндзак Ольга Тадеївна 51138 
Риндич Євген Володимирович 52194 
Рискаль Сергій Володимирович 51499 
Рищенко Оксана Олександрівна 52441 
Рія (псевдонім) 51964 
Ріяко Марина Валеріївна 52551 
Рогожа Олег Сергійович 52627, 52628 
Рогожнікова Оксана Василівна 52441 
Рогозін Станіслав Миколайович 52591, 52592 
Рожновський Сергій Миколайович (WLADAS) 52623 
Розвадовський Сергій Володимирович 51290, 51291, 51292 
Роздобудько Ірен Віталіївна 51714 
Роксана Лемиш (псевдонім) 51441 
Роман Офенин (псевдонім) 52122 
Романенко Светлана Федоровна, АЛАЯ, ALAYA 
(псевдонім) 

51176 

Романенко Сергій Миколайович 52357 
Романенкова Юлія Вікторівна 52889 
Романов Станіслав Сергійович 52821 
Романова Марія Володимирівна 52543 
Романова Наталія Вікторівна 51482 
Романчук В'ячеслав Борисович 52141 
Романюк Олександр Никифорович 51700 
Романюк Сергій Володимирович 52621, 52622 
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Романюк Сергій Олександрович 51700 
Романяк Дмитро Орестович 51708 
Ромасевич Юрій Олександрович 52430, 52851 
Ромашина Світлана Стефанівна (Ромашина Светлана 
Стефановна) 

51176 

Ромова Ветта Юхимівна 51991 
Росенко Ганна Миколаївна 51414 
Россол Олександр Володимирович 51673 
Ротерман Андрій Васильович 52814 
Рощенко Олексій Миколайович 52395 
Рубановська Катерина Іванівна 52339 
Рубцов Анатолій Львович 52369 
Руденко Вячеслав Борисович 51527 
Руденко Григорій Дмитрович 51152 
Руденко Раїса Афанасівна 52513 
Руденко Сергій Іванович 51610 
Рудницький Роман Євгенович 51848 
Рудюк Сергій Анатолійович (К2) 51965, 51966, 51967, 51968, 51969, 51970, 51971, 

51972, 51973 
Рузанна Романова (псевдонім) 52640 
Рукавіцин Ігор Анатолійович 51353 
Рябенко Олександр Ростиславович 51538 
Рябоконь Євген Миколайович 51525 
Рябцева Наталія Костянтинівна 51249, 51250, 51251, 51252, 51253 
Ряполова Марія Костянтинівна 51735 
Сабадишин Ростислав Олексійович 51529 
Савенкова Олена Олександрівна 52918, 52919 
Савицький Дмитро Олександрович 51643 
Савінова Наталія Андріївна 52136 
Саврун Уляна Богданівна 52147 
Савченко Андрій Володимирович 51175 
Савчук Анатолій Миколайович 51418, 51419 
Сагідаєв Юрій Магомедович 52503 
Садова Уляна Ярославівна 51137, 51138 
Саєнко Андрій Анатолійович 51580 
Саєнко Наталія Віталіївна 52280 
Саєнко Олена Валеріївна 52923 
Салан Катерина Олександрівна 52895 
Салигіна Юлія Володимирівна 52463, 52465, 52466, 52467, 52468 
Салтикова Галина Володимирівна 51070, 51071, 51072 
Сальніков Андрій Олександрович 52167 
Самарський Ігор Юрійович 52818 
Самко Максим Миколайович 51585, 51586 
Самольотов Андрій Григорович 51864 
Самсонова Вікторія Володимирівна 52825, 52826, 52827 
Самчинський Володимир Віталійович 51126 
Сансієва Ірина Олегівна 52658 
Сапін Михайло Романович 52493 
Сапсай Володимир Олексійович 51309 
Сарабун Роман Олегович 51783 
Саржевський Сергій Никодимович 52437 
Сатурська Ганна Степанівна 52605, 52606, 52607 
Сафонов Андрій Олексійович 51993 
Сафронов Віктор Володимирович 52454 
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Сахацька Аліна Борисівна (Долина Аліна) 52555 
Сван Ольга Борисівна 52598, 52599, 52604 
Светлана Стишова (псевдонім) 51479, 51480, 51481 
Светланова (псевдонім) 52634 
Свириденко Ольга Григорівна 52672 
Свінтковська Світлана Андріївна 52730 
Свірко Володимир Олександрович 52369 
Сдвіжков Михайло Олексійович 51171 
Северин Олександр Олександрович 51320 
Сегеда Наталя Анатоліївна 52311, 52312 
Селезньова Любов Василівна 52577 
Селіванов Віталій Миколайович 52873 
Семенець Андрій Володимирович 51256, 51783, 51785, 51786 
Семенов Євгеній Володимирович 51196 
Семенов Олексій Олександрович 51534 
Семенов Сергій Борисович 52141 
Семенюк-Самсоненко Валентина Петрівна 51607 
Семенюк Олександр Іванович 52710 
Семеренко Василь Петрович 51220 
Семеренко Олексій Володимирович 51333, 51334, 51335, 51337, 51399 
Семернікова Ірина Олександрівна 52039 
Семисал Роман Володимирович 51332 
Семів Любов Казимирівна 51137, 51138 
Семко Олексій Вікторович 51097 
Сербін Дмитро Олександрович 51993 
Сербов Микола Георгійович 52575 
Сербова Зінаїда Федорівна 52576 
Сервуля Максим Юрійович 52039, 52883, 52884, 52886 
Сергеєва Неллі Григорівна 52523 
Сергієнко Олена Володимирівна 52431 
Сердюк Микола Миколайович (serdnik1) 51740 
Сердюк Юлія Миколаївна (jserdyuk) 51740 
Серебренніков Богдан Сергійович 52189 
Середа Наталія Віталіївна 51168 
Серж Вода (псевдонім) 52640 
Серий Костянтин Петрович 52842 
Сєдакова Людмила Анатоліївна 52441 
Сєдова Наталія Олександрівна 51690 
Сєрга Микола Едуардович 51765, 51766, 51767, 52583 
Сєрков Олексій Володимирович 51691, 51692 
Сєров Олександр Миколайович 52621, 52622 
Сивоконьєва Юлія Володимирівна 51134 
Сидоренко Володимир Олексійович 52925, 52926, 52927, 52928 
Сидоренко Оксана Леонідівна 52688, 52838, 52839, 52843, 52844, 52845 
Сидорович Марина Михайлівна 52354, 52356 
Сизоненко Антон Степанович 51643 
Сингаївська Олександра Іванівна 52635 
Синиця Катерина Михайлівна 52613, 52614 
Синяєва Людмила Василівна 52067, 52068, 52069 
Синякова Катерина Миколаївна 52039 
Сисоєва Світлана Олександрівна 52002 
Ситар Лілія Йосифівна 51435 
Ситник Надія Іванівна 51671 
Сичик Оксана Василівна 51500 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

748 

Повне ім’я та/або псевдонім                                       

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Сівіцький Віктор Олександрович 52293 
Сіданіч Ірина Леонідівна 52535 
Сідельникова Лариса Федорівна 51707 
Сіденко Володимир Павлович 51095, 52711 
Сімоненко Деніс Петрович 51272 
Сімонова Галина Вячеславівна 52760 
Сіора Олександр Сергійович 51255, 52840, 52874 
Сіянов Олександр Ілліч 51631, 51632, 51633 
Скаковська Ольга Іванівна 51703 
Скидан Наталя Сергіївна 52012, 52013 
Скліфус Ярослав Костянтинович 52824 
Скорих Михайло Миколайович 52301 
Скорих Тетяна Леонідівна 52301 
Скорко Юрій Володимирович 51615 
Скоропад Ірина Ігорівна 52230 
Скрипкіна Александра Сергіївна 52379 
Скрипник Анатолій Миколайович 52853 
Скрипниченко Марія Іллівна 52189 
Сливенко Вадим Роландович 52199, 52200 
Слинько Юлія Олександрівна 51525 
Слободянюк Богдан Миколайович 51850, 52675 
Слободянюк Сергій Олександрович 52720 
Службін Юрій Олександрович 52282, 52283 
Слюсар Євген Андрійович 52168 
Смага Анжеліка Михайлівна 52517, 52518 
Смик Олексій Євгенович 51240, 51241 
Смирнов Алексей Алексеевич (псевдонім) 52252, 52253, 52254, 52255, 52256, 52257 
Смирнов Дмитро Сергійович 51272 
Смирнов Олексій Олексійович 51862, 51863 
Смирнов Олексій Олексійович (Смирнов  Алексей 
Алексеевич ) 

52259 

Смирнов Олексій Олексійович (Смирнов Алексей 
Алексеевич) 

52258 

Смирнова Катерина Олександрівна 52182 
Смірнов Михайло Олександрович (Санин Михаил) 51449, 51450, 51451 
Смірнов Олександр Юрійович 51467 
Смірнова Аліна Миколаївна 52243, 52244 
Смоктій Кирило Вікторович 52760 
Смольянко Любов Григорівна 52791 
Смольянко Олена Михайлівна 52791 
Смоляр Анатолій Михайлович 51384 
Сніжко Олена Олександрівна 51273 
Сніцар Володимир Степанович 52811 
Собко Ірина Миколаївна 51093 
Собченко Микола Васильович 51670, 51671, 51672 
Согріна Марія Володимирівна 51185 
Сокиран Михайло Федорович 51643 
Сокол Володимир Вікторович 52021 
Соколова Ірина Іванівна 51525 
Соколова Катерина Володимирівна 52672 
Соколовський Ігор Олегович 52170 
Соколюк Остап Володимирович 52864 
Солдатенко Лілія Валентинівна 52816 
Солдатов Борис Трохимович 52352 
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Соломенний Андрій Миколайович 52611 
Сопот Сергій Іванович 51777 
Сорокіна Тетяна Борисівна 51273 
Соснова Юлія Олександрівна 51578 
Сосновська Ольга Олександрівна 52527 
Сотник Ірина Миколаївна 51229 
Сотников Олег Віталійович 51660 
Сотникова Світлана Іванівна 51387, 51388 
Сотниченко Сергій Васильович 52812 
Сотнікова Анна Сергіївна 51433 
Сошко Євген Володимирович 52460, 52461, 52462 
Спиньова Людмила Миколаївна 52149 
Співаков Гліб Олександрович 52407 
Співаковський Олександр Володимирович 52039, 52883, 52884, 52886 
Спірін Віталій Юрійович 51273 
Спіріна Світлана Вячеславівна 51273 
Спітковський Ігор Семенович 51126 
Стадницький Юрій Іванович 51442 
Сталінський Дмитро Віталійович 51273 
Старіков Генадій Петрович 52282, 52283 
Старовойтова Марина Юріївна 51324, 51625 
Старчевод Юрій Анатолійович 52071 
Стахорська Наталія Георгіївна 52788 
Стащук Дмитро Михайлович 52319, 52320 
Стелюк Антон Олегович 52186 
Степаненко Сергій Миколайович 51374, 51375, 51376 
Степанець Юрій Віталійович 52099 
Степанюк Олег Олександрович 51057 
Стефанишин Галина Степанівна 51435 
Стефанія Міру (псевдонім) 51177 
Стеценко Анатолій Якович 52456 
Стешенко Олександр Володимирович 52301 
Стовбенко Олександр Анатолійович 52301 
Стокоз Володимир Маркович 51066, 51067, 51068, 51105, 51106, 51113, 51674, 

51962 
Стоян Юрій Григорович 51165 
Страшко Станислав Васильович 52832 
Стрельченко Костянтин Мартинович 52911 
Стрембіцький Артем Миколайович 51975 
Стригунівський Олександр Васильович 52619 
Стрижевська Катерина Олександрівна 51184 
Стрільців Олександр Михайлович 52082 
Струков Олексій Вікторович 52335, 52336, 52802, 52803, 52806 
Стяжкін Юрій Михайлович 52460, 52461, 52462 
Субботін Сергій Олександрович 52412 
Суботіна Альона Валеріївна 51813 
Суліма Тетяна Нінелівна 52281 
Супрун В’ячеслав Володимирович 52193 
Супряга Сергій Іванович 51628 
Суровець Ольга Валентинівна 52653 
Сусла Олександр Богданович 52839, 52843, 52845 
Сусь Андрій Олександрович 51927 
Сухая Марина Юріївна 52441 
Сухов Андрій Володимирович 52460, 52461, 52462 
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Сухова Тетяна Олександрівна 52460, 52461, 52462 
Сухолиткий-Собчук Дмитро Михайлович 51681, 51682, 51683, 51684 
Сушко Дмитро Ярославович (Surrealist) 52061 
Сушко Костянтин Миколайович 51322 
Сушкова Ольга (псевдонім) 52547, 52548 
Сьомкін Володимир Володимирович 51165 
Табунщик Галина Володимирівна 52484 
Табуранська Тетяна Анатоліївна 51112, 51114 
Тавлуй Інна Петрівна 51222, 51223, 51224 
Тадеєва Юлія Петрівна 51112, 51114 
Таірова Катерина Анатоліївна 51798, 51799, 51800 
Тайга (псевдонім) 51709 
Талайчук Іван Миколайович 51554 
Тамара Дука (псевдонім) 52010 
Таравська Яна Володимирівна 51852, 51853 
Таран Віталій Анатолійович 52163 
Таран Євгеній Павлович 51531, 52127, 52128 
Тараненко Ірина Всеволодівна 51942 
Тасиць Тетяна Валеріївна 52779 
Татарінов Дмитро Петрович 51817 
Татаров Олег Юрійович 51173, 51174 
Татарчук Леонід Михайлович 52193 
Твердоступ Денис Сергійович 51123 
Твердохліб Олег Володимирович 52337 
Темур’янц Наталія Арменаківна 51530 
Тер-Тумасов Артур Олегович 52875 
Терешкун Ольга Миколаївна (Оксана Бджілка) 52084 
Терещенко Віктор Кирилович 52858 
Терлецький Валентин Миколайович 52409 
Тернова Альбіна Вікторівна 51859 
Терновий Петро Анатолійович 52575 
Терьошин Костянтин Олександрович 52235 
Теслюк Роман Тадейович 51137, 51138 
Тимечко Ірина Романівна 51436 
Тимченко Григорій Федорович 51362 
Тимченко Ольга Володимирівна 51547, 51548, 51549, 51550, 51551, 51552, 51553 
Титарчук Ярослава Петрівна 52925, 52926, 52927, 52928 
Титов Микола Федорович 52315 
Тихомиров Борис Володимирович 52247 
Тичина Ольга Анатоліївна 51520 
Тишкевич Олексій Володимирович 51521 
Тищенко Валерія Олексіївна 51235 
Тищенко Юлія Сергіївна 52656, 52657 
Тімін Володимир Костянтинович (Тим Володин) 52134 
Тімотіна Кароліна Ігорівна 52694 
Тіщук Олександр Анатолійович 51091 
Ткач Андрій Вікторович 52229 
Ткач Валентин Іванович 51284 
Ткач Вікторія Борисівна 52090 
Ткач Сергій Анатолійович 51134 
Ткач Соломія Миколаївна 51435 
Ткаченко Андрій Сергійович 51736, 51737 
Ткаченко Вадим Владиславович 52668, 52669 
Ткаченко Віктор Дмитрович 52455, 52456 
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Ткаченко Кирило Вікторович 51092 
Ткаченко Надія Василівна 51933 
Ткаченко Олена Євгенівна 52591, 52592 
Ткаченко Тарас Анатолійович 51318 
Ткачов Олександр Євгенович 52629 
Ткачук Олег-Ігор Федорович 51989 
Ткачук Сергій Григорович 51423 
Ткачук Сергій Романович 52920 
Токар-Чірікалова Світлана Олексіївна (Монэ) 52810 
Токарев Юрій Миколайович 52524 
Токарєв Артем Вікторович 52099 
Токарєв Віталій Валентинович 52587, 52588, 52589 
Толпигіна Юлія Андріївна 51657 
Толстанов Олександр Костянтинович 51747 
Тони Твин, Tony Tween (псевдонім) 51207 
Топін Юрій Петрович 52097 
Топчій Ольга Василівна 51670 
Точилін Віктор Олександрович 52189 
Травлєєв Анатолій Павлович 52287 
Трачук Лідія Євгенівна 52584, 52585, 52586 
Трипольська Галина Сергіївна 52189 
Трофімов Олександр Георгійович 51490 
Трофімюк Надія Юріївна 51626, 51693 
Троценко Павло Дмитрович 52478 
Трояк Андрій Броніславович 52871 
Тужиліна Марина Володимирівна (Марина Скрипка) 51238 
Турецька Вікторія Олександрівна 51273 
Туров Володимир Всеволодович 51446, 51518 
Турпак Сергій Миколайович 52684 
Турчін Олександр Ігорович 52760 
Тучкіна Ірина Олексіївна 51525 
Тучковенко Юрій Степанович 52576 
Тюнькіна Марина Петрівна 51952 
Тюхтенко Наталія Анатоліївна 52039 
Удалова Лариса Давидівна 51643 
Удовенко Олександр Владиславович 51117, 51118, 51119 
Удод Олександр Анатолійович 51583 
Узбек Іван Харлампійович 52287 
Улибін Юліан Олександрович 52184 
Упольніков Сергій Леонідович 51676, 52290 
Урін Наталія Анатоліївна 52459 
Устенко Станіслав Веніамінович 51761 
Устімова Лілія Миколаївна 52629 
Устяк Богдан Ігорович 51577 
Устяк Ігор Теофілович 51577 
Файчук Ольга Валеріївна 51958, 51959, 51960 
Фалендиш Володимир Володимирович 51424, 51427 
Федірко Олександр Анатолійович 51757 
Федоришин Орислава Зенонівна 51436 
Федоров Ернест Євгенійович (Крестный Отец) 51582 
Федорова Вікторія Олександрівна 52003 
Федорова Ніна Федорівна 51517 
Федорченко Софія Володимирівна 52697 
Федорчук Олександр Михайлович 51496 
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Федотенков Дмитро Валерійович 52881 
Федотенкова Юлія Ігорівна 51911, 51912 
Федотов Олександр Володимирович 52842 
Федотов Ярослав Володимирович 52925, 52926, 52927, 52928 
Федянін Павло Костянтинович 52884 
Філатов Віталій Олегович 52251 
Філатова Катерина Сергіївна 51104 
Філонова Інна Борисівна 51827 
Фінагеєв Валерій Олександрович 51173 
Фіногенова Олена Георгіївна 52301 
Фірсов Сергій Михайлович 52629 
Фіськович Сергій Ігорович 52037 
Флекей Антон Степанович 52877 
Флоря Яна Василівна 52693 
Фокас Ольга Андріївна 51961, 52334, 52420, 52421, 52422, 52423 
Фокін Сергій Васильович 51180, 51181 
ФОМА (псевдонім) 52133 
Фоміних Наталія Юріївна 52242 
Форостяний Андрій Володимирович 51643 
Фрейдлін Михаил Павлович 52138 
Френк Макговерн 52032 
Фролков Іван Миколайович 52519 
Фролова Анна Василівна 52190 
Фурашев Володимир Миколайович 51598, 51599 
Фурдичко Орест Іванович 51442 
Фучко Артем Андрійович 52510 
Хайтович Миколай Валентинович 51070, 51071, 51072 
Халмурадов Батир Донатарович 52073 
Хамула Орест Григорович 52004 
Ханчопуло Дмитро Костянтинович 51394, 51708, 52828 
Харітич Сергій Володимирович 52922 
Харітонов Віталій Володимирович 52250 
Харкевич Христина Олегівна 52523 
Харченко Марина Володимирівна 52193 
Хіврич Олександр Васильович 52073 
Хлопотова Альбіна Андріївна 52890 
Хмелевський Микола Олександрович 52052, 52441 
Хмільовський Олександр Петрович 51164 
Ходоренко Віктор Фокович 52656 
Хоменок Євген Олександрович 51347, 51348 
Хоменський Павло Ярославович 52560 
Хомін Ігор Богданович 51920 
Хомяк Олександр Вікторович 52172 
Хорошун Борис Іванович 52052 
Хоруженко Константин Віталійович 52565 
Хотюн Микола Михайлович 51990 
Хохотва Олександр Іванович 51675 
Храмов Максим Григорович 51484, 51485, 51486, 51487, 51488, 51581 
Храмченко Микола Сергійович 52130 
Хромих Анастасія Геннадіївна 51300 
Хрутьба Вікторія Олександрівна 51829, 51830, 51831, 51832, 51833 
Худолій Любов Михайлівна 51958, 51960 
Цапок Сергій Олексійович 51137, 51138 
Царьов Олександр Олександрович 52835 
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Цейтльонок Данило Євгенійович 51892 
Целовальніков Олексій Юрійович 52229 
Цибань Ганна Анатоліївна 51699 
Цибатюк Олексій Миколайович 52301 
Цибульська Людмила Сергіївна 51789, 51790 
Цибульська Ольга Павлівна 51619, 51620, 51621, 51622, 51623 
Цибульська Юлія Орестівна 51436 
Цибульський Андрій Леонтійович 51917 
Цибульський Олександр Олександрович 51522 
Циганок Микита Євгенович 52233 
Циганчук Ксенія Анатоліївна (Євгеній Чича, Янеск) 51758, 51759 
Цимбал Сергій Володимирович 51634, 51635, 51636, 51637, 51638, 51639, 51640, 

51641 
Цимбалюк Світлана Олексіївна 52780 
Цісінська Оксана Богданівна 51436 
Цуканов Артур Васильович  51294 
Цуканова Ірина Володимирівна 51294 
Цурікова Євгенія Андріївна 52302 
Цюман Микола Павлович 51829, 51830, 51831, 51832, 51833 
Чабанова Наталія Василівна 52153, 52154 
Чаков Ігор Олександрович 51744 
Чала Ніна Дмитрівна 51307 
Чаплінський Денис Валерійович 52015 
Чванов Леонід Максимович 51303 
Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud be) 51509, 52203 
Чеботарьов Віктор Сергійович (Loud be) 51509, 52203 
Чегринець Олег Олексійович 51670, 51671, 51672 
Чекал Олег Костянтинович (ЧЕКАЛ) 51740 
Чемикос Олександр Володимирович 51652 
Чепіжко Сергій Петрович 51316, 51317 
Чередник Тетяна Костянтинівна 51261 
Чередниченко Святослав Віталійович (RIHTER) 52929 
Чередніченко Андрій Леонідович 52090 
Чередніченко Микола Олександрович 52613 
Черкасов Віктор Гаврилович 52493, 52497 
Черкашин Денис Євгенійович 51500 
Черкес Михайло Юрійович 52801, 52804, 52805 
Чермак Ігор Іванович 51747 
Черненко Ірина Євгенівна 52883, 52886 
Чернецька Тетяна Іванівна 52198, 52201 
Чернецький Дмитро Васильович 51785 
Чернєй Володимир Васильович 51173, 52200 
Черниш Ірина Володимирівна 52189 
Черниш Олександр Олександрович 51840 
Чернишов Олексій Дмитрович 51139 
Чернишов Павло Сергійович 52166 
Черніков Юрій Вікторович 51295 
Чернов Антон Валерійович 51573 
Черноротов Володимир Олексійович 52556, 52557 
Черноусов Андрій Віталійович 52621, 52622 
Чернуха Віталій Григорович (Лонгін) 52536, 52537 
Чернуха Юрій Миколайович 52670, 52671 
Чернявський Олександр Сергійович 51145 
Чернявський Сергій Сергійович 51173, 51174 
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Черняєв Євген Борисович 52291 
Чертов Костянтин Юрійович 51323 
Черторижський Всеволод Миколайович 51436 
Чигір Роман Леонідович 51660 
Чижик Віктор Васильович 52180, 52355 
Чишко Ірина Сергіївна 52529 
Чопенко Дмитро Юрійович 52489 
Чорний Микола Васильович 51988 
Чорний Станіслав Олегович 52519 
Чорноіван Олексій Петрович 51493, 52434 
Чугай Андрій Михайлович 51165 
Чугунова Віра Федорівна 51321 
Чуднов Олександр Вікторович 51871 
Чулов Геннадій Володимирович 52380 
Чумак Володимир Анатолійович 51675 
Чумак Ольга Володимирівна 51801, 51802, 51803, 51804, 51805, 52042, 52043, 

52044, 52303, 52304, 52752, 52753, 52754 
Чумак Світлана Олександрівна 51514 
Чупахіна Наталя Олександрівна 52460, 52461, 52462 
Чуприна Олександр Віталійович 51547, 51548, 51549, 51550, 51551, 51552, 51553 
Чурікова Катерина Олексіївна 52528 
Чухраєв Микола Вікторович 51649 
Чучко Олександр Юрійович 51838, 52029 
Шабалін Ілля Геннадійович 52301 
Шабля Олександр Сергійович 52820 
Шалапута Тетяна Миколаївна 52313 
Шаменкова Ольга Ігорівна 52577 
Шандра Євгеній Володимирович 51169 
Шапар Світлана Іванівна 51991 
Шаповалов Валентин Валерійович 52441 
Шаповалов Валерій Володимирович 52441 
Шаповалов Ігор Олександрович 52925, 52926, 52927, 52928 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 52441 
Шаповалова Рімма Геннадіївна 52890 
Шарко Валентина Дмитрівна 51166 
Шаров Сергій Володимирович 52248 
Шаторна Вера Федорівна 52918, 52919 
Шафранюк Микола Євгенійович 52035 
Шахова Наталія Володимирівна 51297 
Швед Микола Іванович 52839, 52844, 52845 
Шведова Вікторія Вікторівна 51196 
Шведчикова Ірина Олексіївна 51134 
Швець Олександр Петрович 52308, 52309 
Швець Тетяна Петрівна 51254 
Шевченко Андрій Анатолійович 52227 
Шевченко Артем Володимирович 52288 
Шевченко Володимир Васильович 51122 
Шевченко Євген Володимирович 51269 
Шевченко Євгеній Анатолійович 51213 
Шевченко Інна Юріївна 51088 
Шевченко Марина Вікторівна 51515 
Шевченко Наталія Станіславівна 51491 
Шевченко Олена Анатоліївна 52757 
Шевченко Станіслав Григорович 52035 
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Шевченко Юрій Сергійович 52741, 52742 
Шевчук Андрій Васильович 51434 
Шевчук Любов Теодорівна 51434 
Шевчук Оксана Ігорівна 51136, 51434 
Шевчук Ярослав Васильович 51133, 51434 
Шедов Михайло Михайлович 51189, 51190, 51191, 51192, 51824, 51825, 51903, 

51904 
Шелкова Елона Володимирівна 52007 
Шеметов Павло Пилипович 52867, 52870 
Шендрик Віра Вікторівна 51299, 51760 
Шепеленко Вадим Вікторович 51891 
Шепетько Віталій Вікторович 51917 
Шерстюк Іван Іванович 52475, 52476 
Шибкой Сергій Олександрович 52621, 52622 
Шиліна Катерина Борисівна 51293 
Шимборецька Наталія Іскандерівна 52123 
Шимель Валентина Володимирівна 52287, 52288 
Шимко Євгенія Олегівна 51678 
Шинкаренко Василь Федорович 51134 
Шинкаренко Віталій Миколайович 52469 
Шинкаренко Володимир Григорович 51187 
Шинкаренко Ігор Ростиславович 51314 
Шинкарецький Борис Олексійович 52062 
Шинкарук Олександр Вікторович 51308 
Шинський Олег Йосипович 52483 
Шишенко Валерій Григорович 51704 
Шишканова Ганна Анатоліївна 52353 
Шишко Людмила Станіславівна 52883, 52886 
Шияненко Аліна Геннадіївна 51841 
Школьна Леся Григорівна 51126 
Шкуратовський Андрій Анатолійович 52056 
Шлезінгер Михайло Іванович 51948 
Шльомич Степан Федорович 51998 
Шмалєй Світлана Вікторівна 51460 
Шматенко Олександр Петрович 52611 
Шмигін Ігор Юрійович 51592 
Шмідт Віктор Микитович 52411 
Шостак Василь Олександрович 51779 
Шпак Олександр Леонідович 51304, 51306 
Шполянський Михайло Юхимович 51924 
Шпонька Ігорь Станіславович 52919 
Шпортько Олександр Володимирович 52916 
Шрага Євген Ісакович (Риба) 51559 
Шраменко Володимир Миколаєвич 52762 
Шраменко Наталя Юріївна 51210, 51211 
Шраменко Тарас Юрійович 51257 
Шрамко Валентина Олександрівна 51461, 51528 
Шрамко Олександр Сергійович 51498 
Штефан Єгор Володимирович 52489 
Шуліка Ольга Олександрівна 51320 
Шульга Сергій Михайлович 52314 
Шульгіна Марія Борисівна 51706 
Шульц Світлана Леонідівна 51136 
Шуригін Олександр Юрійович 52863 
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Шурінс Станіслав 51533, 52175, 52176, 52177, 52178, 52179 
Шустик Людмила Миколаївна 52925, 52926, 52927, 52928 
Щаблевський Артур Анатолійович 51927 
Щаслива Ганна Петрівна 51496 
Щеглов Сергій Сергійович 52621, 52622 
Щеглюк Світлана Дмитрівна 51434 
Щедріва Людмила Володимирівна 51093 
Щербакова Тетяна Михайлівна 51295 
Щербина Микола Олександрович 52286 
Щербина Олексій Анатолійович 51260 
Щербо Валентин Євгенович 52925, 52926, 52927, 52928 
Щур Ганна Миколаївна (Anna Venecia) 51076, 51077, 51078, 51079, 51080, 51081 
Щур Світлана Володимирівна 52251 
Щуріхін Володимир Костянтинович 51267 
Юлія Саніна (псевдонім) 52017, 52018 
Юмагулов Валерій Робертович 52925, 52926, 52927, 52928 
Юрик Василь Іванович 52030, 52031 
Юртин Іван Іванович 52909 
Юрченко Сергій Васильович 51384 
Юсипенко Дмитро Віталійович 51218 
Юхименко Микола Дем'янович 52615, 52616 
Юхименко Олена Вікторівна 51446, 51518 
Юхновська Вікторія Петрівна 52852 
Явтушенко Анна Володимирівна 52364 
Явтушенко Олександр Вікторович 52364 
Ягольник Олексій Олександрович 51234 
Язвінська Оксана Миколаївна 52052 
Якименко Ігор Миколайович 52621, 52622 
Якименко Світлана Іванівна 51898, 51899, 51900, 51901 
Якобчук Анатолій Володимирович 52225 
Якобюк Вікторія Ростиславівна 52046 
Якобюк Ростислав Володимирович 52046 
Яковенко В’ячеслав Михайлович 51948 
Яковенко Даніл Борисович 52821 
Яковець Володимир Іванович 51537 
Якубов Артур Шамільович 52205 
Якубовська Влада Володимирівна 51698, 51699 
Якубовський Микола Миколайович 52189 
Якунін Ярослав Юрійович 52903 
Янцен Володимир Володимирович 51871 
Янченко Станіслав Олександрович 51847 
Янченков Сергій Олександрович 51746 
Ярдець Світлана Валеріївна 52764, 52765, 52766, 52767, 52768, 52769, 52770, 

52771, 52772, 52773, 52774, 52775, 52776, 52777, 
52778, 52793 

Яременко Олег Борисович 52796 
Яременко Світлана Степанівна 52485 
Яремчук Роман Євгенович 51434 
Ярига Олександр Васильович 51600 
Ярмолюк Олена Сергіївна 52665, 52666, 52667 
Яров Ярослав Сергійович 52575, 52577 
Ярова Оксана Миколаївна 52695 
Ярош Тетяна Олександрівна 52541 
Ярошенко Максим Федорович 51837 
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Повне ім’я та/або псевдонім                                       

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Ярцева Олена Ігорівна 51109 
Яхимович Михайло Миколайович 51583 
Яценко Тетяна Кузьмівна 51218 
Яців Маркіян Романович 52004 
Яцюк Михайло Іванович 51747 
Яцюк Юрій Михайлович 51747 
Яцюта Владислав Олександрович 52039 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Адвокатське об'єднання "ЮСКУТУМ"  52620 
Відкрите Акціонерне Товариство "Харківський 
науково-дослідний та проектно-конструкторський 
інститут "Енергопроект" 

 51991 

Вінницький національний технічний університет  51630, 51631, 51632, 51633, 51634, 51635, 51636, 51637, 
51638, 51639, 51640, 51641 

Державна наукова установа "Науково-практичний 
центр профілактичної та клінічної медицини" 
Державного управління справами" 

 52225 

Державна наукова установа "Український 
науково-дослідний інститут прогнозування та 
випробування техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва імені 
Леоніда Погорілого" Південно-Українська філія" 

 51492 

Державна установа "Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук 
України" 

 52189 

Державна установа "Національний науково-
дослідний інститут промислової безпеки та 
охорони праці" 

 51588, 51589, 51590, 51591, 51642 

Державна установа "Український науково-
дослідний інститут медичної реабілітації та 
курортології Міністерства охорони здоров'я 
України" 

 52836, 52837 

Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М.К. Янгеля" 

 52455, 52456, 52656, 52657, 52871 

Державне підприємство "Містобудівний кадастр"  51270 
Державне підприємство "Проектно-
конструкторське технологічне бюро з 
автоматизації систем управління на залізничному 
транспорті України" 

 51120, 51121, 51122, 51123, 51124, 51658, 51659, 52091, 
52230, 52413 

Державне підприємство "Український науково-
дослідний інститут вагонобудування" 

 51255, 52840 

Державне підприємство "Український науково-
технічний центр металургійної промисловості 
"Енергосталь" 

 51273 

Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана" 

 51755, 51761, 51784, 52343, 52344, 52345, 52346, 52347, 
52348, 52349, 52350 

Державний вищий навчальний заклад 
"Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника" 

 52574, 52578, 52697, 52698, 52817 

Державний вищий навчальний заклад 
"Тернопільський державний медичний 
університет ім. І. Я. Горбачевського Міністерства 
охорони здоров'я України" 

 51256, 51301, 51444, 51782, 51783, 51785, 51786, 51787, 
51788, 51789, 51790, 51791, 51792, 52162, 52401, 52402, 
52403, 52404, 52405, 52406, 52597, 52598, 52599, 52600, 
52604, 52605, 52606, 52607, 52687, 52688, 52689, 52690, 
52691, 52692, 52699, 52701, 52702, 52703, 52733, 52734, 
52735, 52736, 52737, 52838, 52839, 52843, 52844, 52845 

Державний вищий навчальний заклад 
"Ужгородський національний університет" 

 52685, 52686 

Державний заклад "Український науково-
практичний центр екстреної медичної допомоги 

 52863 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 32, 2013 

 

759 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

та медицини катастроф Міністерства охорони 
здоров'я України" 
Державний науково-дослідний експертно-
криміналістичний центр МВС України 

 51751 

Донбаська товарна біржа  51781 
Донецький державний університет управління  52647 
Донецький національний університет  51275, 51276, 52527, 52528 
Донецький національний університет  52060 
Донецький національний університет  51154, 51274, 51277, 51893, 52529, 52760 
Запорізький національний технічний університет  52352, 52353, 52364, 52412, 52484, 52684 
Інститут біології південних морів ім. О.О. 
Ковалевського Національної академії наук 
України 

 52523, 52524 

Інститут геологічних наук Національної Академії 
наук України 

 51397 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна 
Національної академії наук України 

 52432 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 
Національної академії наук України 

 51854, 51855 

Інститут регіональних досліджень Національної 
академії наук України 

 51133, 51136, 51137, 51138, 51434, 51435, 51436, 51442 

Інститут рису Національної академії наук України  51492 
Інститут свинарства і агропромислового 
виробництва Національної Академії Аграрних 
Наук України 

 51613, 51614 

Інститут фізики гірничих процесів Національної 
академії наук України 

 52282, 52283 

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка 
Національної академії наук України 

 51446, 51447, 51518 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 52833 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 51278, 52167, 52168 

Колективне мале підприємство "Інформпроект"  52337 
Компанія КМ ВЕР ЛІМІТЕД ("KM Ware Limited") 
(резидент Гонконгу) 

 51259 

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-
дослідний інститут соціально-економічного 
розвитку міста" 

 52090 

Луцький національний технічний університет  51439 
Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького 

 51364, 51715, 51716, 51717, 51718, 51719, 51720, 51721, 
51722, 51723, 51724, 51725, 51726, 51852, 51853, 51856 

Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем 
Національної академії наук України та 
Міністерства освіти і науки України 

 51948, 52613, 52614 

Морський гідрофізичний інститут Національної 
академії наук України 

 51771, 51772, 51773, 52057, 52815 

Науково-дослідний інститут інформатики і права 
Національної академії правових наук України 

 51598, 51599, 52136 

Науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут "Іскра" 

 52040, 52041 

Національна академія внутрішніх справ  51173, 51174, 51175, 51643, 51677, 52082, 52591, 52592 
Національна наукова сільськогосподарська 
бібліотека Національної академії аграрних наук 
України 

 51219 
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Національний авіаційний університет  51095, 51096, 51097, 51098, 51396, 52015, 52170, 52171, 
52172, 52173, 52307, 52369, 52414, 52710, 52711, 52712, 
52713 

Національний науковий центр "Інститут 
грунтознавства та агрохімії імені 
О.Н.Соколовського" 

 52287, 52288, 52289 

Національний педагогічний університет ім. М.П. 
Драгоманова 

 52561, 52562, 52563 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 51196 

Національний транспортний університет  51418, 51419, 51420, 51421, 51422, 51423, 51828, 51829, 
51830, 51831, 51832, 51833, 52052, 52498, 52499, 52500 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51958, 51959, 
51960, 52389, 52390, 52391, 52430, 52846, 52847, 52848, 
52849, 52850, 52851, 52852, 52853, 52854, 52855, 52856, 
52857, 52858, 52859, 52860 

Національний університет харчових технологій  52515 
Національний фармацевтичний університет  51300 
Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью 
"ГЄОТЕК-ГРУПП" (Общество с ограниченной 
ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП") 

 51753, 51754 

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью 
Научно-проізводствєнноє прєдпріятіє "ГЄОТЕК-
ПРІБОР" (Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-производственное 
предприятие "ГЕОТЕК-ПРИБОР") 

 52100, 52101, 52102, 52103, 52104, 52105, 52106, 52107, 
52108, 52109, 52110, 52111, 52112, 52113, 52114, 52115, 
52116, 52117, 52118, 52119, 52120 

Одеський державний екологічний університет  52575, 52576, 52577 
Підприємство "ФОСС-Он-Лайн" у формі 
Товариства з обмеженою відповідальністю" 

 51736, 51737 

Підприємство об’єднання громадян "Український 
інститут управління якістю в оціночній 
діяльності" 

 51425, 51426 

Приватне акціонерне товариство "Банкомзв'язок"  51394, 51708, 52828 
Приватне акціонерне товариство "Науково-
виробничий діагностичний центр" 

 52368 

Приватне акціонерне товариство "Центр 
комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс" 

 52335, 52336, 52801, 52802, 52803, 52804, 52805, 52806, 
52807, 52808, 52809 

Приватне підприємство "Клініка Когерент"  51262 
Приватне підприємство "Протех"  51319 
Публічне акціонерне товариство "КП ОТІ"  51218, 51260, 51309 
Публічне акціонерне товариство "Науково-
виробниче підприємство "Більшовик" 

 51189, 51190, 51191, 51192, 51824, 51825, 51903, 51904 

Публічне акціонерне товариство 
"Хмельницькобленерго" 

 51304, 51306 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

 52922 

Служба безпеки України  52392, 52393, 52394, 52395, 52396, 52397, 52398, 52399, 
52400 

Таврійський державний агротехнологічний 
університет 

 52022, 52067, 52068, 52069 

Таврійський національний університет ім. 
В.І.Вернадського 

 51530, 51531, 51532, 51795, 51925, 52127, 52128 

Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т"  51058, 51335, 51336, 51337, 51338 
Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т"  51126, 51333, 51334 
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АГЕНТ ПЛЮС УК" 

 52920 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГТ 
ПЛЮС" 

 51149, 51151 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Азовналадка" 

 52740 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай 
Ем трейнінгс" 

 51290, 51291, 51292, 51507, 51508, 51902 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН" 

 51112, 51114, 51467, 51961, 52334, 52420, 52421, 52422, 
52423 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙМ 
ІНВЕСТ" 

 52407 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АКТИВ ВІД" 

 51579 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-
мастер" 

 51059, 51127, 51398, 51399, 51593 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Арумтек" 

 52308, 52309 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АТЕМ-ІТ" 

 52875 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Атлантіс" 

 51150, 51316, 51317, 51857 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Бізтех" 

 52142, 52143, 52144, 52145, 52146 

Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС 
Консалтінг" 

 51161 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ВІЗАВІ-1" 

 51927 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГИЗИЛ ГАЛА ПРОДАКШН" 
("ПРОИЗВОДСТВО ЗОЛОТАЯ КРЕПОСТЬ")  

 51609 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ГЛОБАЛ ІНЕТ ГРУП" 

 51909 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Глобальні технологічні системи" 

 52099 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Донецький Головний Комп'ютинговий Центр" 

 51193, 51194, 51195, 52185, 52186, 52187 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Електронні технології ЕТП" 

 51541 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕнТехЕко" 

 51462, 51842, 51843 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФЕ 
ТРЕЙД" 

 52223, 52224 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"єПраво" 

 52759 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод 
пакувального обладнання "ТЕРМО-ПАК" 

 52925, 52926, 52927, 52928 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Интерсофт" 

 51993 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ИССО" 

 52305 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інженерно-технічний центр "МІКС" 

 52482 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інститут прикладних систем і технологій" 

 52629 
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найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інтекресі Бейз" 

 51673 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інформаційно-аналітичний центр "ЕКСОР" 

 52046 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІПРА-СОФТ" 

 52141 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КАРД-СІСТЕМС" 

 52074 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія "Технології комунікацій" 

 51066, 51067, 51068, 51105, 51106, 51113, 51962 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 51445, 51922, 52704 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Метротек Ай Ті" 

 51499 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Мобільні Технології Україна" 

 51892 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Муніципальний розрахунковий центр" 

 51322 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науковий центр вивчення ризиків "РІЗІКОН" 

 51474 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробнича фірма "Українські 
національні  інформаційні системи" 

 51860 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче об'єднання "Центр 
впровадження енергозберігаючих технологій" 

 51676 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче об’єднання "Центр 
впровадження енергозберігаючих технологій" 

 52290 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство "ПК-Сервіс" 

 52358 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-технічний центр "Охоронні системи" 

 51746 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Прімоколект. Центр грошових вимог" 

 52037 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Проектні системи ЛТД" 

 52489 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РЕНОМЕ-СМАРТ" 

 51917 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Рітейл-Консалтінг" 

 52621, 52622 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Система масових платежів України" 

 51257 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Софтлайн-ІТ" 

 51872, 51873 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТЛАЙН ІТ" 

 52882, 52885, 52888, 52896 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОФТПРОЕКТ" 

 52821 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Спеціалізоване підприємство "Голографія" 

 51323 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Студія "Мамахохотала" 

 51258 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Телесенс ІТ" 

 52301 
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТОРГОВІ СИСТЕМИ" 

 52251 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПК 
БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" 

 51140 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Український житлово-інвестиційний клуб 
"Громада" 

 51557 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"УНІТІ-БАРС" 

 52460, 52461, 52462 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФАЙНЛ КАТ МЕДІА" 

 51506 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЦЕНТР МОБІЛЬНОГО СЕРВІСУ" 

 51674 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Центр навчання "Актив" 

 51578 

Товариство з обмеженою відповідальністю з 
іноземними інвестиціями "Трансінвестсервіс" 

 52739 

Українська академія друкарства Міністерства 
освіти і науки України 

 52004 

Українська інженерно-педагогічна академія  52410 
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів 
Національної академії наук України 

 52483 

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 51088, 51186, 51187, 51210, 51211, 51320, 51437, 52280, 
52553, 52554 

Харківський національний автомобільно-
дорожній університет 

 52003, 52008 

Харківський національний медичний університет  51525, 52286, 52700 
Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки 
працівників та кінології Держмитслужби України  

 52054, 52055 

Черкаська дослідна станція біоресурсів інституту 
розведення і генетики тварин національної 
академії аграрних наук україни 

 51213 

Чернігівський державний технологічний 
університет 

 52194 
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