
 

  

 

 

Державна 

служба 

інтелектуальної  

власності 

України 

 
 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

                               Офіційний бюлетень № 33 

 

Видається  з 2002 року 

 

Відомості, вміщені в даному бюлетені,  
вважаються опублікованими 5 травня 2014 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                   КИЇВ – 2014 
 
 
 

––– 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали розділів "Відомості про реєстрацію авторського 

права на твір", "Відомості про реєстрацію договорів, які 

стосуються права автора на твір" надруковано в редакції 

заявника 

© Державна служба 

                   інтелектуальної власності України, 

                                                  2014

 



 
ОФІЦІЙНІ  ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

1 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
 

від 5 лютого 2014 р. № 55 

м. Київ 

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  

від 27 червня 2003 р. № 992 

 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992 "Про розмір відрахувань виро-

бниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна 

здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах" (Офіційний вісник 

України, 2003 р., № 27, ст. 1329; 2005 р., № 28, ст. 1652) зміни, що додаються. 

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування. 

 

 

 

Виконуючий обов'язки  

Прем'єр-міністра України С. АРБУЗОВ 
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Інд. 70 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів                      

України 

від 5 лютого 2014 р. № 55 

 

ЗМІНИ, 
 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992 

 

1. Назву та пункт 1 постанови після слова "відрахувань" доповнити словами ", що сплачуються". 

2. Додаток до постанови викласти у такій редакції: 

 

 "Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 27 червня 2003 р. № 992 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України 

від 5 лютого 2014 р. № 55) 

 

РОЗМІР ВІДРАХУВАНЬ, 
  

що сплачуються виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із за-

стосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, 

зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах 

Назва обладнання і матеріальних носіїв Розмір відрахувань, 

відсотків 

1. МР3-плеєр з однією функцією (програвач МР3; програвач МР3 з функцією радіо;  

програвач МР3 з дисплеєм, FM-тюнером та функціями програвання і перегляду            

відео- та графічних файлів) 

1 

2. Музичний центр з магнітофоном з програвачем для CD-дисків з функцією запису 0,25 

3. Музичний центр з магнітофоном з програвачем для DVD-дисків з функцією запису 0,35 

4. Музичний центр з програвачем для CD/DVD-дисків з функцією запису на флеш-

картку 

0,06 

5. Музичний центр з жорстким диском/флеш-карткою 0,06 

6. Радіоприймач з магнітофоном з функцією запису 0,32 

7. Радіоприймач з програвачем для MD-дисків з функцією запису 0,32 

8. Радіоприймач з програвачем для CD-дисків з функцією запису 0,18 

9. Радіоприймач з програвачем для CD-дисків з функцією запису на флеш-картку 0,02 
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Назва обладнання і матеріальних носіїв Розмір відрахувань, 

відсотків 

10. CD-плеєр з функцією запису 0,31 

11. DVD-плеєр з функцією запису 0,75 

12. Жорсткий диск комп'ютера "Стандарт" 0,3 

13. Записувач комп'ютерний для CD-дисків 0,75 

14. Записувач комп'ютерний для DVD-дисків, HD DVD-дисків або Blu-Ray 1 

15. Магнітофон з функцією запису 1,5 

16. Мультимедійний багатофункціональний програвач МР3 0,38 

17. Музичний центр автомобільний з програвачем для CD-дисків з функцією запису 0,36 

18. Музичний центр автомобільний з програвачем для CD-дисків з функцією запису 

на інші носії 

0,1 

19. Відеомагнітофон з функцією запису 1,5 

20. Програвач для DVD-дисків з функцією запису на інші носії через USB 0,09 

21. Програвач для DVD-дисків з функцією запису і жорстким диском 1 

22. Програвач для DVD-дисків і VHS-касет з функцією запису 1 

23. Програвач для HD DVD-дисків з функцією запису 0,4 

24. Програвач для HD DVD-дисків з функцією запису і жорстким диском 0,62 

25. Телевізор з відеомагнітофоном або жорстким диском, або програвачем для DVD-

дисків з функцією запису, або функцією запису на флеш-картку 

0,17 

26. Ноутбук з оптичним приводом для CD/DVD-RW-дисків 0,2 

27. Радіотелефон системи стільникового зв'язку (мобільний телефон), планшет 0,15 

28. Запам'ятовувальні пристрої на жорстких дисках 0,75 

29. Диски для лазерних систем зчитування 0,75 

30. Аудіокасети 1 

31. Відеокасети 1 

32. Карти пам'яті ("smart-картки") 0,75 

 

Примітка:  Розмір відрахувань застосовується до обладнання і матеріальних носіїв (без урахування податку 

на додану вартість): 

для імпортерів - у відсотках їх вартості, зазначеної у зовнішньоекономічному договорі (контракті); 

для виробників - у відсотках їх відпускної ціни.". 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  

АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52930  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тасиць Тетяна Валеріївна, Богач Світлана Михайлівна, Пустовіт Алла 
Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з англійської мови "FLASH" Грай! Знай! 
Досягай! "English Pupil's Book 4" ("Посібник FLASH English Pupil's 
Book 4")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник для викладання та вивчення англійської мови, з барвистими 
сторінками, які дуже подобаються дітям, а головний герой - смайлик,  
підносить навчальний матеріал у ненав'язливій, простій формі.  
      

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52931  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Банщиков Петро Гаврилович, Кизенко Олена Олександрівна, 
Кубарєва Ірина Володимирівна, Скитьова Ганна 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)  Твір наукового характеру "Методика проведення тренінгу 
"Формування і використання інформаційної бази даних в 1С: УНФ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52932  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баньковський Михайло Володимирович, Гейхман Анатолій 
Мойсеєвич  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Баньковський Михайло Володимирович, Гейхман Анатолій 
Мойсеєвич, Інститут геологічних наук Національної Академії наук 
України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір технічного характеру "Схематична карта ймовірної 
поверхні Мохоровича Коростенського плутону та суміжних територій 
(за даними голографічних перетворень потенціальних полів)" 
("Схематична карта ймовірної поверхні Мохоровича Коростенського 
плутону та суміжних територій (за даними голографічних перетворень 
потенціальних полів)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Представлений об'єкт відноситься до геології, а саме до наукового 
прогнозування глибинної будови території при проведенні 
геологорозвідувальних робіт.    
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52933  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Оксана Євгенівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Ательє-Марк" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Збірка дизайнів веб-сайтів студії 
Ательєр"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52934  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стукало Наталья Вадимівна, Литвин 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)  Монографія "Світовий досвід фінансування регіонального розвитку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Монографію присвячено дослідженню світового досвіду фінансування 
регіонального розвитку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52935  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яловець Андрій Леонідович, Кондращенко Володимир Якович, 
Арістов Василь Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут програмних систем Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геоінформаційна система "ДЕКАРТ", версія 
1.0" ("ГІС Декарт 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування та відображення географічної 
загальної та прикладної інформації, у тому числі інформації про 
просторовий або умовно-знаковий вигляд загальних географічних 
об'єктів, які знаходяться в зоні відображення місцевості та містять 
корисну інформацію для візуальної орієнтації або для чисельної чи 
якісної параметризації, інформацію про просторовий або умовно-
знаковий вигляд спеціалізованих географічних об'єктів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52936  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкес Михайло Юрійович, Кахута Ігор 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 електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Діагностика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52937  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкес Михайло Юрійович, Кахута Ігор Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Сервіс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52938  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкес Михайло Юрійович, Кахута Ігор 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 електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Конструктор форм і 
модулів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52939  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черкес Михайло Юрійович, Кахута Ігор 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 електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД конструктор маршрутів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52940  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Юлія Сергіївна  
 

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 "Розрахунок рівнів звукового тиску в 
приймачі для міського середовища" ("USScape 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє визначити рівні звукового тиску в заданій точці 
простору.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52941  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боринський Броніслав Борисович, Лехів Василь Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "ЧОКОЛЯДКА НА ЗГАДКУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52942  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаров Олександр Юрійович, Галандзій Володимир Тарасович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "BILET-CAFE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52943  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колеснікова Олена Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Іноземне підприємство "1+1 Продакшин" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис аудіовізуального твору - телевізійного багатосерійного 
фільму "САЛОН "ЛЮДМИЛА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52944  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колеснікова Олена Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Іноземне підприємство "1+1 Продакшин" 

 

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 10 серії "КОЛГОТКИ НА БЛЮДЕЧКЕ" аудівізуального 
твору - телевізійного багатосерійного фільму "САЛОН "ЛЮДМИЛА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52945  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Дмитро Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-технічного характеру "Техническое задание 
на разработку системы контроля качества поверхностных, подземных 
и сточных вод и сбросов вредных веществ в водные ресурсы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір встановлює основні вимоги до розробки автоматизованої системи 
контролю якості поверхневих, підземних і стічних вод.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52946  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Володимир Григорович  
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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 "Маленькие шаги к большому успеху"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52947  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roy Crank (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Don't kill that world we're living in"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52948  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крюков Олексій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "BeastKeeper"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для браузерної гри про фантастичних  тварин, 
таких як дракони, грифони та єдинороги.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52949  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Оксана Валеріївна, Рузін Геннадій Пінхусович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Клініко-рентгенологічна класифікація токсичного 
остеомієліту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В ході виконання науково-дослідної роботи виявлено ряд симптомів, 
які послужили основою для розробки класифікації форм ураження 
кісток обличчя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52950  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречка Тетяна 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)  Музичний твір з текстом "Я за тобою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52951  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Psycho Scan System" v.2.0.0.6" ("PSS" 
v.2.0.0.6")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здатна вирішувати широкий спектр завдань, пов’язаних з 
питаннями надійності та передбачуваності людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52952  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепелєв Сергій Євгенович, Груша Михайло Михайлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Біологія людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52953  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Груша Михайло Михайлович, Романенко Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Синаптичне гальмування гладких м’язів ободової кишки у 
людей різних вікових груп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52954  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельчинська 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)  Стаття "Хімічні модифікації молекули імідазолу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52955  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Нові N-заміщені сукциніміди з потенційною біологічною 
активністю. Синтез та дослідження властивостей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52956  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельчинська 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)  Стаття "Синтез та біологічна активність нових N-заміщених 
фосфоровмісних сукцинімідів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52957  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вельчинська 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)  Стаття "Поиск противоопухолевых средств среди новых 
преформированных гетероциклов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52958  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Можливість лікування гліобластоми людини новими 
похідними 5-нітроурацилу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52959  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольшевський 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 "Этим летом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52960  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ольшевський 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 "So very for"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52961  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Павєл Владіміровіч (Алексеев Павел Владимирович), Швець 
Вячеслав Вікторович, Парапан Віктор Васильович  

 

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)  Складений твір "Дизайн веб-сайта "nicerdicer-pro.com"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

15 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52962  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Павєл Владіміровіч (Алексеев Павел Владимирович), Швець 
Вячеслав Вікторович, Парапан Віктор Васильович  

 

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)  Складений твір "Дизайн веб-сайта "steammop-x6.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52963  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Павєл Владіміровіч (Алексеев Павел Владимирович), Швець 
Вячеслав Вікторович, Парапан Віктор Васильович  

 

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)  Складений твір "Дизайн веб-сайта "homa-usa.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52964  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Павєл Владіміровіч (Алексеев Павел Владимирович), Швець 
Вячеслав Вікторович, Парапан Віктор Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Дизайн веб-сайта "contour-prof.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52965  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Павєл Владіміровіч (Алексеев Павел Владимирович), Швець 
Вячеслав Вікторович, Парапан Віктор Васильович  

 

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)  Складений твір "Дизайн веб-сайта "neck-toner.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52966  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєксєєв Павєл Владіміровіч (Алексеев Павел Владимирович), Швець 
Вячеслав Вікторович, Парапан Віктор Васильович  

 

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)  Складений твір "Дизайн веб-сайта "irongym-pro.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52967  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйова Ірина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

17 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Психика. Материя. Поле. Теория объединения. Часть 
2. Гравитация" ("Душа. Теория объединения. Ч. 2. Гравитация")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52968  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіт Олег Миколайович  
 

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 "Клінічне медсестринство в 
хірургії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В курсі лекцій висвітлено основні питання профілактики хірургічної 
інфекції, перебігу ранового процесу, принципи обстеження, діагностики 
та лікування основних хірургічних захворювань. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52969  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепявко Андрій Андрійович  
 

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 "Nursing theory and process"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку медсестринства у 
світі, діяльності професійних організацій  медсестер.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52970  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко 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  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Анестезиология и 
реаниматология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання анестезіології, реанімації та 
інтенсивної терапії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52971  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Климкевич Світлана Титівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документально-художній твір "Я Есмь Вечность"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Бесіда Отця з Людської Землі відкриває перспективу розвитку 
свідомості Людини в Боголюдині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52972  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартіна (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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Сборник "Система 
исцеления от неизлечимых болезней, восстановление после травм 
поврежденных тканей, снятие с биоэнергоинформационных структур и 
создания человека отрицательных трансово-гипнотических программ"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У збірнику розглядаються: давня історія трансової культури, сучасні 
види та секрети психологічного впливу на людей, методи управління 
власною свідомістю тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52973  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масляк Петро Миколайович, Масляк Андрій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман-трилогія "Галілея"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роман увійшло три книги: "Під крилами білого орла", "Між двома 
тиранами", "Перед зорею свободи".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52974  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванісенко Юрій 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 "AMICOIN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма  створена для надання користувачам можливості 
колективно фінансувати покупки товарів, асортимент яких надається 
партнерським магазинам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52975  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буря Іван Михайлович, Буря В’ячеслав Олександрович  
 

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 "Решение уравнений пятой, седьмой степени (частный случай) 
по подобию формулы Кардано для решения кубических уравнений"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52976  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

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 "Удар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52977  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Костянтин Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення з включенням словосполученням "Melrose BAR-
GRILL"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зоровий образ твору складає графічна композиція з включенням, 
накресленого індивідуальним художнім прийомом, скорописом - у 
вигляді монограми, сполученнями муарово тонованими і контрастно 
відтіненими, рядковими, з початковою прописною, слово Melrose.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52978  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Наталя Олександрівна, Червоненко Наталія Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Актуальні аспекти соціальної відповідальності у 
фармації (методичні рекомендації)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі обгрунтована доцільність створення підгрунтя і вивчення 
розвитку соціальної відповідальності у фармації на основі аналізу 
існуючої бази відчизняних навчальних та навчально-методичних 
джерел для студентів та викладачів з фаху "Фармація".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52979  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєв Юрій Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Симфонія №2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52980  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепявко Андрій Андрійович  
 

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 "Медсестринская теория и 
процесс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання історичного розвитку медсестринства у 
світі, діяльності професійних організацій медсестер.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52981  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко 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  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету " Anesthesiology and Critical 
Care Medicine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання анестезіології, реанімації та 
інтенсивної терапії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52982  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко 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  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Анестезіологія та 
реаніматологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні питання анестезіології, реанімації та 
інтенсивної терапії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52983  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіт Олег Миколайович  
 

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 "Клиническое 
медсестринство в хирургии"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В курсі лекцій висвітлено основні питання профілактики хірургічної 
інфекції, перебігу ранового процесу, принципи обстеження, діагностики 
та лікування основних хірургічних захворювань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52984  
 

Дата реєстрації авторського права  08.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коноваленко 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  Літературний письмовий твір, складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Clinical Nursing in surgery"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В курсі лекцій висвітлено на сучасному рівні основні питання 
профілактики хірургічної інфекції, перебігу ранового процесу, 
принципи обстеження, діагностики та лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52985  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вільберг Айна Зіновіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новый день"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлений музичний твір з текстом відображає глибокі та сильні 
почуття двох людей, які бачать сенс життя тільки за умови присутності 
в ньому вічного і єдиного справжнього кохання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52986  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт Софт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Конфігурація "Арт:Порт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт забезпечує автоматизацію управлінського та 
фінансового обліку всіх сфер діяльності порту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52987  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віваль Анатолій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт Софт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Арт: Грузовой таможенный комплекс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує введення, обробку, зберігання, передачу та аналіз 
даних специфіки організації митного комплексу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52988  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віваль Анатолій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт Софт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Конфигурация "Арт:Управление судоходно-
буксирной компанией"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма допомагає користувачу здійснювати управління судоходно-
буксирною компанією.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52989  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

25 

 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парташніков Юрій Юхимович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт Софт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Арт: Профком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує ведення бухгалтерського обліку в профспілкових 
комітетах з урахуванням вимог законодавства України щодо 
регламентування цього виду діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52990  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт Софт" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Арт: Управление стивидорной компанией"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розробленна на базі типової конфігурації "Управління 
невеликою фірмою для України", таким чином, вона містить 
функціонал типового прикладного рішення, доповнюючи його 
функціями обліку роботи стивідорної компанії.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52991  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплексна система автоматизації 
підприємства "IS-pro" ("ИС-ПРО")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для керування підприємством. Система має 
модульну архітектуру. У її складі виділяються підсистеми, які 
забаспечують автоматизацію основних бізнеспроцесів.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52992  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калугіна Валентина Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Возьму гитару"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Возьму гитару", "Осень", "Рідній бабусі".  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52993  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олег Тарасович  
 

Повне ім’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 "АМАЗІН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52994  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення козаків з мультиплікаційного серіалу "Як 
козаки ..."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Виконаний в оригінальній манері малюнок із зображенням трьох 
козаків - головних героїв серії мультиплікаційних фільмів "Як 
козаки...".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52995  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганнам Іяд Наждиб  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Памятка для ортодонтических пациентов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Більшість пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями не володіють 
інформацією про причини та фактори, які впливають на зубо-щелепну 
систему, що значно погіршує її стан протягом життя.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52996  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Анна Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ КАТАЛОГІВ 
ОПТИМАЛЬНИХ ПЛАНІВ БАГАТОФАКТОРНОГО 
ЕКСПЕРИМЕНТУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення типових серійних факторних 
послідовностей, та формування каталогу типових оптимальних планів  
багатофакторного експерименту з мінімальною кількістю змін рівнів 
факторів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52997  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних композицій "Играй время"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52998  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бриленко Еліна Валентинівна  
 

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 "Збірка ескізів позначення для торгівельної 
марки "ШАЛЕ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  52999  
 

Дата реєстрації авторського права  09.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атрошенко Ганна Іванівна, Акулова Надія Юріївна, Даниліна Олена 
Володимирівна, Землянська Аліна 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)  Науково-популярне видання "Духові скарби рідного краю: фольклор 
Мелітопольщини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До першого випуску збірника ввійшли зразки фольклору та записи 
традиційної звичаєвості представників різних етносів 
Мелітопольщини, зокрема болгар, караїмів, греків, албанців.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53000  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данілов Сергій Валерійович, Зварич Богдан Романович, Зварич 
Світлана Вікторівна  
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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)  Програмне забезпечення "Глобальна Система обліку мобільних 
терміналів" ("ГС ІМЕІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для здійснення інформаційної взаємодії центрів 
керування, переферійних пристроїв, абонентів автоматизованих систем 
обліку радіоелектронних засобів і зовнішніх  до зазначеної системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53001  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцехівський Антон Петрович, Нечипорук Олена Петрівна, 
Старостенко Олександр Олександрович, Ружицький Олег 
Володимирович, Зварунчик Руслан 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 "Графічний редактор стохастичних систем для 
визначення надійності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує функції графічного редагування та обчислення 
надійності побудової системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53002  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцехівський Антон Петрович, Нечипорук Олена Петрівна, 
Старостенко Олександр Олександрович, Рудзей Тетяна Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерне моделювання процесу 
прогнозування наслідків віддалених подій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для прогнозування наступного значення 
функцій, що визначена заданими статичними даними методом 
інтерполяційного полінома Лагранжа.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53003  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук'яненко Сергій Миколайович, Барков Антон 
Євгенович, Соловей Юрій Юрійович, Кушнір Юрій Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЛІГА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна база даних "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РОЗУМНИЙ 
МОДУЛЬ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних дозволяє швидко отримати відповіді на найгарячіші і 
затребувані питання, що виникають у роботі кожного бухгалтера. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53004  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабій Ігор Леонідович (VarrIng)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних творів "Фото-проект "Вогонь уособлений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відображає момент перевтілення людини в божество повелителя 
вогню.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53005  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Олег В’ячеславович, Лавріненко Руслан Миколайович, 
Михальчук Дмитро Олександрович, Сумін Євген Юрійович, Єфім’єв 
Олексій Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСР" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "OpenStore"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації ведення і продажів на 
підприємствах торгівлі, громадського харчування, видовищних 
закладів, розважальних центрів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53006  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоменко Олександр Якович, Раціборинський Борис Леонідович, 
Гусар Віктор Євстахієвич, Рудницький Віталій Анатолійович, Бойко 
Андрій 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)  Ілюстрації до твору  (посібник) "Правила дорожного движения 
Украины: автошкола (комментарий в рисунках)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник містить детальні ілюстровані пояснення до чинних Правил 
дорожнього руху України, які допоможуть краще засвоїти матеріал.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53007  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоменко Олександр Якович, Раціборинський Борис Леонідович, 
Гусар Віктор Євстахієвич, Рудницький Віталій Анатолійович, Бойко 
Андрій 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)  Ілюстрації до твору  (посібник) "Правила дорожного движения 
Украины"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник містить детальні ілюстровані пояснення до чинних Правил 
дорожнього руху України, які допоможуть краще засвоїти матеріал.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53008  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудря Олена Павлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Зошит для гармонійного розвитку обох півкуль 
головного мозку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53009  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобровський Володимир Ілліч, Колесник Антон Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
ак. В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Проектування гіркової горловини 
сортувальної станції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизованого визначення параметрів 
плану гіркових горловин з метою підвищення якості проектів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53010  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бадалаха Іван Кузьмич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
ак. В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Физические зависимости упругих массивов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Напружений стан масиву відображає гармонічна функція тиску, що 
визначається за даними їй граничними умовами.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53011  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма для здійснення морфологічного аналізу слів 
на основі асоціативно-статистичного підходу до отримання знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для морфологічного аналізу слів. Складається з 
двох етапів: 1. Відокремлення морфем з мовних образів 2. 
Морфологічний аналіз для заданого користувачем слова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53012  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

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)  "Збірник даних деформаційних вимірювань літосфери в Кримсько-
Чорноморському регіоні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53013  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Ганна Аркадіївна, Степовик Дмитро Власович, Корнійчук 
Марія Антонівна, Зінчук Людмила Дмитрівна, Клименко Наталія 
Михайлівна, Наумова Надія Григорівна, Оробченко Наталія Андріївна, 
Прокопенко Анастасія Пилипівна, Скляренко Галина Яківна, Чуйко 
Тетяна Павлівна, Чумак Клавдія Василівна, Шевченко Ольга Іванівна, 
Яцюк Володимир Макарович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис книги "Тарас Шевченко. Мистецька спадщина. Том 10. 
Живопис, графіка, скульптура (1851-1857)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У 10-му томі Повного Зібрання творів Т.Г. Шевченка, яке готується до 
200 - річчя від дня його народження, репродуктуються малярські та 
графічні твори поета і художника, створені у період між 1851 та 1857 
роками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53014  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипник Ганна Аркадіївна, Степовик Дмитро Власович, Боса Ірина 
Олександрівна, Давидовська Людмила Володимирівна, Єрмоленко 
Юлія Едуардівна, Калініна Тетяна Вікторівна, Козулько Анастасія 
Олександрівна, Корнійчук Марія Антонівна, Лисенко Наталія 
Олександрівна, Мрозек Галина Дмитрівна, Наумова Надія Григорівна, 
Орлова Надія Іванівна, Оробченко Наталія Андріївна, Остафіїва 
Людмила Віталіївна, Пономаренко Олеся  Борисівна, Прокопенко 
Анастасія Пилипівна, Слободянюк Олена Володимирівна, Черненко 
Олена Анатоліївна, Чуйко Тетяна Павлівна, Шиленко Юлія 
Анатоліївна, Юван 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)  Рукопис книги "Тарас Шевченко. Мистецька спадщина. Том 11. 
Живопис і графіка (1857 - 1861)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У 11-му томі Повного Зібрання творів Т.Г. Шевченка, яке готується до 
200-річчя від дня його народження, репродуктуються малярскі та 
графічні твори поета і художника, створені у період між 1857 та 1861 
роками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53015  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

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, створений для телебачення, твір 
образотворчого мистецтва  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій 3-серійного анімаційного серіалу "Змеелюдство" з 
зображенням персонажів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53016  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальчук Надія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Сповідь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53017  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозгова Юлія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійного проекту "flash mob"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53018  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be), Чеботарьов Віктор 
Сергійович (Loud Be)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інструментальна музика (трек) "Pop Beat"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53019  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be), Чеботарьов Віктор 
Сергійович (Loud Be)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інструментальна музика (трек) "Hip-hop Beat"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53020  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоменко Олександр Якович, Раціборинський Борис Леонідович, 
Гусар Віктор Євстахієвич, Рудницький Віталій Анатолійович, Бойко 
Андрій 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)  Складений твір "Ілюстрації до твору (посібника) "Правила 
дорожнього руху України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить детальні ілюстровані пояснення до чинних Правил 
дорожнього руху України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53021  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Scan4Web"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для отримання зображень зі сканера web-
ресурсами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53022  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поляков Сергій Миколайович  
 

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 сіткому "Очумевшие очкарики" или "Очмарики" 
("Очмарики")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53023  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірнос Артем Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Повість "X-Y-Z"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана повість - це яскрава подорож до  світу людської душі з 
несподіваною кінцівкою, де наші життєві переживання переплітаються 
у нелінійному сюжеті з філософськими думками та під час 
фантастичними подіями. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53024  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зімба Олександр Іванович  
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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)  Збірник віршів для дітей "Бровко+Мурчик=веселі пригоди"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з 14 окремих творів: "Веселі пригоди Боровичка 
та Мурчика", "Ми хитріші за лисицю", "З молока тече ріка", "Не 
такий вже вовк страшний", "Чемпіонські перегони", "Пригоди на 
Марсі", "Морські баталії", "Особливий дитсадочок", "Вітамінна 
історія", "Родинна казка", "Північні пошуки", "Хто такі термури?", 
"Акули в Одесі", "Де поділися дерева?". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53025  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Андрій Іванович, Голікова Ірина Генадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоративні 
комп’ютерні системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Med-Centr. Облік руху бюджетних коштів" 
("Med-Centr. Учет бюджетного финансирования")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт автоматизує створення заяв на бюджетне 
фінансування, плану асигнування, формування довідок щодо 
бюджетного фінансування, розписів та аналіз фінансування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53026  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Андрій Іванович, Голікова Ірина Генадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоративні 
комп’ютерні системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний комплекс "Медико-соціальна експертиза" ("ПК 
"МСЕК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програмний продукт електронної реєстрації інвалідів, які проходять 
медико-соціальну експертизу. Створення статистичної звітності згідно 
чинного законодавства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53027  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Андрій Іванович, Голікова Ірина Генадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоративні 
комп’ютерні системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний комплекс "Med-Centr. Розрахунок заробітної плати. 
Тарифікація. Розрахунок надбавок за обсяг та якість робіт медичним 
працівникам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс автоматизує розрахунок і нарахування 
заробітної плати співробітників малих і середніх підприємств, а також 
всі процеси обліку та управління персоналом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53028  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Андрій Іванович, Голікова Ірина Генадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоративні 
комп’ютерні системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний комплекс "Парацельс" ("ПК "Парацельс")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс автоматизації документообігу у медичних 
закладах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53029  
 

Дата реєстрації авторського права  10.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалов Андрій Іванович, Голікова Ірина Генадіївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпоративні 
комп’ютерні системи" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Кошторис-Лідер" ("ПП "Смета-Лидер")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма автоматизує процеси складання будівельних кошторисів для 
будівельних підприємств, ремонтних кошторисів для промислових 
підприємств енергетичного комплексу.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53030  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Оксана Василівна, Кігель Наталя Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук 
України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Методичні рекомендації з визначення бактеріофагів на 
молокопереробних підприємствах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подано основні принципи та порядок проведення фагового 
моніторингу молочної сировини, заквашувальних культур, 
кисломолочної продукції тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53031  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір релігійного характеру "Избери жизнь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53032  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір релігійного характеру "От меня это 
было. Ответы на вопросы о смерти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53033  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір релігійного характеру "Стрела 
Господня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53034  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір релігійного характеру "Таинство входа"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53035  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Менеджмент організації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Менеджмент організації : навч. посіб. / авт.-упоряд. 
Кірдан О.Л. - Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. - 119 с. - (Серія 
"Управління навчальним закладом") 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53036  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхня Галина Василівна, Круцевич Тетяна Юріївна, Воробйов 
Михайло 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 "Контроль у фізичному вихованні дітей, 
підлітків та молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Т.Ю. Круцевич Контроль у фізичному вихованні 
дітей, підлітків і молоді : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, М. І. Воробйов, 
Г. В. Безверхня. - К. Олімп. л-ра, 2011. - 224 с. : іл. - Бібліогр.: с. 221-223. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53037  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Настільна книга туриста "Жизнь в круизах на морских лайнерах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53038  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхня Галина Василівна, Круцевич Тетяна Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Рекреація у фізичній культурі різних груп 
населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Круцевич Т. Ю., Безверхня Г. В. Рекреація у фізичній 
культурі різних груп населення: навч. посібник / Т. Ю. Круцевич, Г. В. 
Безверхня. - К.: Олімп. л-ра, 2010. - 248 с. іл. - Бібліогр. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53039  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безверхня Галина Василівна, Круцевич Тетяна Юріївна, Юшковська 
Ольга Генадіївна, Середовська 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)  Навчальний посібник "Самостійні заняття з фізичного виховання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Самостійні заняття з фізичного виховання : навч. 
посібник / О. Г. Юшковська, Т. Ю. Круцевич, В. Ю. Середовська, Г. В. 
Безверхня. - Одеса : ОНМедУ, 2012. - 364 с. - (Серія "Бібліотека 
студента-медика") 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53040  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інноваційні пріоритети фінансування у галузі вищої освіти в 
Україні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті сформовано наукові підходи до обґрунтування інноваційних 
пріорітетів фінансування у галузі вищої освіти в Україні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53041  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курмаєв Петро Юрійович, Музиченко Анатолій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інноваційні технології вирощування продукції садівництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано сучасний стан у галузі садівництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53042  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подзігун Світлана Миколаївна, Музиченко Анатолій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Державна підтримка аграрного сектору економіки України в 
умовах членства в СОТ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53043  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подзігун Світлана Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Соціальний захист населення зарубіжних країн"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53044  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошинська Олена Олександрівна, Михайліченко Микола 
Васильович, Гагарін Микола Іванович, Кірдан Олена 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 "Теоретико-методичні засади 
організації практики магістрів спеціальності "Управління навчальним 
закладом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Теоретико-методичні засади організації практики магістрів 
спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом": навч.-
метод. посіб. / автори-упоряд. Гагарін М. І., Кірдан О. Л., Михайліченко 
М. В., Ярошинська О. О. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2013 - 83 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53045  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошинська Олена Олександрівна, Побірченко Наталія Семенівна  
 

Повне ім’я або 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 "Керівник навчального закладу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Керівник навчального закладу : навч. посіб. / авт.-
упоряд. Побірченко Н. С., Ярошинська О. О. - Умань : ПП Жовтий О. 
О., 2013. - 223 с. - (Серія "Управління навчальним закладом") 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53046  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошинська Олена Олександрівна, Михайліченко Микола 
Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Техніка управлінської діяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Техніка управлінської діяльності : навч. посіб. / авт.-
упоряд. Михайліченко М. В., Ярошинська О. О. - Умань : ПП Жовтий 
О. О., 2013. - 217 с. - (Серія "Управління навчальним закладом") 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53047  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярошинська 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)  Навчальний посібник "Теорія організації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія організації : навч. посіб. / авт.-упоряд. 
Ярошинська О. О. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. - 161 с. - (Серія 
"Управління навчальним закладом") 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53048  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дудник Наталка Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління змістом робіт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління змістом робіт : навч. посіб. / авт.-упоряд. 
Дудник Н. В. - Умань.: ПП. Жовтий О. О., 2013. - 121 с. - (Серія 
"Управління навчальним закладом") 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53049  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Регіоналізація культурного розвитку: аналіз основних 
підходів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті сформовано наукові підходи до регіоналізації розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53050  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповал Оксана Олегівна, Пащенко Дмитро 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 "Історія освітньо-виховних систем"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія освітньо-виховних систем : навч. посіб. / авт.-
упоряд. Пащенко Д. І., Шаповал О. О. - Умань : ПП Жовтий О. О., 
2013. - 107 с. - (серія "Педагогіка вищої школи") 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53051  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пащенко Дмитро 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 "Теорія і практика вищої професійної освіти в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні 
: навч. посіб. / авт.-упоряд. Пащенко Д. І. - Умань : ПП Жовтий О. О., 
2013. - 119 с. - (серія "Педагогіка вищої школи") 

 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53052  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудла Марія Валеріївна, Михайліченко Микола Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Державні стандарти і якість вищої освіти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Державні стандарти і якість вищої освіти : навч. 
посібн. / авт.-упор. Михайліченко М. В., Кудла М. В. - Умань : ПП 
Жовтий О. О., 2013. - 172 с. - (серія "Педагогіка вищої школи") 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53053  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Наталія Вячеславівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія психології"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Історія психології : курс лекцій. : навчальний 
посібник / уклад. Н. В. Гриньова. - Умань : Видавничо-поліграфічний 
центр "Візаві", 2012. - 209с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53054  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коберник Олександр Миколайович, Бялик Оксана Василівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Інноваційні технології навчання та виховання"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коберник О.М., Бялик О.В. Інноваційні технології 
навчання та виховання : навчальний посібник. - Умань: ПП Жовтий, 
2010. - 210 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53055  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Валентина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Дидактичні системи у вищій освіті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дидактичні системи у вищій освіті : навч. посіб. / авт.-
упоряд. В.В. Бойченко. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. - 121 с. - 
(Серія "Педагогіка вищої школи") 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53056  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Аудит і опрацювання управлінської 
діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аудит і опрацювання управлінської діяльності: навч. 
посіб. / авт.-упоряд. М.І. Гагарін. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. - 102 
с. - (Серія "Управління навчальним закладом") 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53057  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, музичний твір без 
тексту  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія та методика роботи з дитячим хором"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ятло Л.П. Теорія та методика роботи з дитячим 
хором. Навчальний посібник. - 2-ге вид. - Умань. РВЦ "Софія", 2009. - 
172 с. 

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53058  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безлюдна Наталія Валентинівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Теорія прийняття рішень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теорія прийняття рішень: навч.-метод. посіб. /авт.-
упоряд. Безлюдна Н.В. - Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. - 107 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53059  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Структура формування власного капіталу "   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53060  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні інноваційного 
розвитку економіки України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53061  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Тетяна Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Діалектика взаємозв'язку та взаємовпливів інфляції та 
економічного зростання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53062  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Анатолій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особисті селянські господарства в системі суб'єктів аграрного 
ринку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53063  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопатюк Руслана 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 "Сучасний рівень розвитку підприємства АПК Вінницької 
області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53064  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чвертко Людмила Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Розвиток страхування транспортних ризиків на вітчизняному 
ринку страхових послуг: сучасний стан, проблеми та шляхи їх 
вирішення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53065  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оксенюк Юлія Олегівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

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 з кресленням "Концептуальна модель меблевого виробу "Диван 
з підставкою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53066  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучеренко Юлія Едуардівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

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 з кресленням "Концептуальна модель двостороннього  дитячого 
столику-трансформеру" ("Дитячий столик "Домівка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53067  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк Марина Василівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

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 з кресленням "Концептуальна модель "Батьківська криниця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53068  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бовдуй Анна Євгеніївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

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 з кресленням "Концептуальна модель шафи-перегородки "Пазл"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53069  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижавська Юлія Анатоліївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

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 з кресленням "Концептуальна модель вуличного місця 
відпочинку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53070  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижавська Юлія Анатоліївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
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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 з кресленням "Концептуальна модель функціонального місця 
роботи та відпочинку "Українська піч"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53071  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бучатська Оксана Костянтинівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

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 з кресленням "Концептуальна модель ліжка для судна"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53072  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джереловська Інна Володимирівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

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 з кресленням "Концептуальна модель ортопедичного крісла 
"Хребет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53073  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукашенко Альвіна Василівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленням "Журнальний стіл "Лілія" ("Стіл-лілія")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53074  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прилуцький Євгеній Володимирович, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

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 з кресленням "Концептуальна модель "Декоративна колона з 
підсвітленням" ("Декоративна колона")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53075  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір практичного характеру "Збірка стендапів 
студії Мамахохотала"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53076  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

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, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір практичного характеру "Збірка 
бекстейджів студії Мамахохотала"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53077  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муратов Олександр Ігорович  
 

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 "Кіносценарії, які ще не поставлені"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53078  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Трофимов Володимир Петрович, Морозов Валерій Іванович, 
Шаповалов Антон Валерійович, Шитікова Олена Вікторівна, 
Найдьонов Василь Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічна документація: "Методика выполнения измерений объемной 
доли компонентов в выхлопных газах газотурбинных установок 
наземного применения производства АО "МОТОР СИЧ" с помощью 
переносного газоанализатора"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика включає формули для розрахунку масової концентрації 
монооксиду вуглецю, монооксиду азоту і суми оксидів азоту 
приведеною до нормальних умов і до номінальної потужності ГТЕ НП. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53079  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлович Євгеній Ілліч  
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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 "Лікування хворих при порушенні функціональної 
діяльності сідничного нерва за методом Євгенія Самойловича"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лікування відрізняється пальцевим впливом на хребет, вживання 
ниркового чаю і еліксиру життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53080  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексєєва Тетяна Валентинівна  
 

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 "Методика определения уровня общей 
удовлетворенности своей ответственностью"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє діагностувати рівень задоволеності 
відповідальністю.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53081  
 

Дата реєстрації авторського права  11.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубань Юрій Олександрович, Луговий Микола Миколайович  
 

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 "Lectur.ED"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є веб-орієнтованим програмним середовищем підтримки 
розроблення та публікації електронних навчальних матеріалів 
вільного доступу електронного навчання СумДУ.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53082  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лівшиць Михайло Олександрович (Mis Co)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Мой город"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53083  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якобчук Леонід Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Колекція картин Якобчука Леоніда Васильовича"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53084  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Можейко Василь Петрович, Плавко Юрій 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)  Музичний твір з текстом "Манекен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53085  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
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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)  Збірка віршів "Дитяча книжечка "Чарівлива зимонька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53086  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Salee Da Riva (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 "С первого взгляда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53087  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Salee Da Riva (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 а...енная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53088  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Salee Da Riva (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 "В твоём сердце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53089  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Salee Da Riva (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 "Вспоминай меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53090  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Salee Da Riva (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 "Возьми меня к себе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53091  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лірник Антон Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Трое в Таиланде, не считая собак"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53092  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лесів Василь Петрович  
 

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)  Фотоальбом "ЖІНКА: МНОГОСУТНІСТЬ ДУШІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фотоальбом - світлолітопис багатосюжетного розгалуження ідеалу 
природної краси і багатогранної суті Жінки, що є і вічно буде джерелом 
духовності та пізнання сенсу буття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53093  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смеречинська Аліна Анатоліївна  
 

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)  Сценарій до повнометражного фільму "Лист з майбутнього"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

100% позитиву, грай з долею за правилами, і тобі посміхнеться вдача.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53094  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стечкевич Олег Орестович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Серія "Весела кухня" (схеми 
для вишивання бісером, нанесені на тканину)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серія "Весела кухня" включає десять схем для вишиванням бісером, 
нанесених на тканину, а саме: ВК-01, ВК-02, ВК-03, ВК-04, ВК-05, ВК-
06, ВК-07, ВК-08, ВК-09, ВК-10.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53095  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стечкевич Олег Орестович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Серія "Український 
гороскоп" (схеми для вишивання бісером, нанесені на тканину)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серія включає двадцять схем для вишивання бісером, нанесених на 
тканину, а саме: Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, 
Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій, Риби.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53096  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрушко Василь 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)  Збірка поезії "Колаж і ..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Згадана збірка є третьою поетичною книгою скульптура і маляра В.І. 
Андрушка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53097  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобцева Олена Анатоліївна, Довгополов Анатолій Михайлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Применение кроссвордов как 
интерактивного метода обучения ортодонтии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кросворди застосовуються в якості одного із засобів контролю знань на 
практичних заняттях, а також ігрової форми самостійної навчальної 
діяльності студентів. У творі наведені приклади розроблених 
кросвордів. Крім цього, авторами було запропоновано самостійне 
складання кросвордів студентами, як форми завдання для 
позааудиторної підготовки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53098  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Юлія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Стратегии трансформаций знаний в 
экономические результаты"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонується блок стратегій трансформації знань у економічні 
результати, що забезпечують ефективність функціонування 
економічних об'єктів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53099  
 

Дата реєстрації авторського права  13.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Серия новаторских бизнес-статей "Пищевые проекты", 
Пищевой проект №1 или "комбинационная кондитерская насадка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Стаття розповідає про різні власні ідеї і розробки, покликані створити 
додаткову основу для зручності роботи і відпочинку людей та їх 
матеріального благополуччя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53101  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Мирослава Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Систематизація наукових підходів до розкриття змісту 
поняття "податкове навантаження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано та систематизовано підходи до розкриття 
змісту дефініції "податкове навантаження". Виділено унифікований 
підхід до визначення даного поняття, враховуючи його практичну 
доцільність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53102  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Мирослава Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Податок на процентні доходи фізичних осіб за депозитами та 
його вплив на розподіл податкового навантаження  в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано доцільність запровадження податку на процентні 
доходи фізичних осіб від депозитних розрахунків в Україні. Розроблено 
диференційований підхід до встановлення ставок податку залежно від 
обсягу доходу. Обгрунтовано необхідність встановлення щорічного 
неоподаткованого мінімуму депозиту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53103  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Второй альбом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53104  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фир (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 пісень "Мировой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53105  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаревич Анатолій 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 "Стежка до дому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53106  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Адреналин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53107  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Феля (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 "Как в старые времена"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53108  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парака Наталія 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)  Літературний письмовий твір "АВТОРСЬКА ПРОГРАМА НАТАЛІЇ 
ПАРАКИ "ТВОЄ ПРАВО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За Конституцією України кожен має право на правову допомогу. Даний 
твір спрямовано на максимальну просвітницьку роботу в галузі права 
та юриспруденції.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53109  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Засідкевич Михайло Миколайович (Миша Fint), Засідкевич Іван 
Миколайович (Ivan Reverse)  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "dabro (Room RecordZ)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірника включені тридцять п'ять пісень про кохання, про те, що 
потрібно йти до своєї мрії і не здаватися. Своєю творчістю автори 
стверджують, що все обо'язково буде так, як хоче людина.      
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53110  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чуєнко Антоніна Василівна, Колесник Микола 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)  Збірник пісень "Награда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірника включені сім пісень про кохання до людей, про взаємну 
любов, про природу, щодо людської суті та життя.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53111  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каленік Костянтин Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СПК Паспорт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для потреб залізничного 
транспорту України, а саме для автоматизації процесів розрахунку 
допустимих швидкостей руху рухомого складу, ординат основного та 
бокового напрямку стрілочних переводів, вкладених в кривих ділянках 
колії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53112  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Рузакова Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "FCE(FL)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для оцінювання фінансового стану підприємств на основі 
математичного апарату нечітких множин дозволяє підвищити 
ефективність аналітичної роботи фінансових експертів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53113  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Рузакова Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "FCE(FLW)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для оцінювання фінансового стану підприємств на основі 
математичного апарату нечітких множин дозволяє підвищити 
ефективність аналітичної роботи фінансових експертів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53114  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Рузакова Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "FCE(TE)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма для оцінювання фінансового стану підприємств на основі 
математичного апарату нечітких множин дозволяє підвищити 
ефективність аналітичної роботи фінансових експертів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53115  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна, 
Бородавко Оксана Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностики рівня комплайєнтності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір застосовується для визначення ступеня 
комплайєнтності хворих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53116  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна, 
Бородавко Оксана Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностики типу комплайєнсу хворих"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір застосовується для дослідження типологічних 
особливостей комплайєнсу пацієнта.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53117  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна, 
Бородавко Оксана Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  
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якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностики копінг-стратегій особистості в 
ситуації захворювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір застосовується для дослідження особливостей стратегій 
подолання в ситуації хвороби.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53118  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна, 
Бородавко Оксана Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностики психологічної готовності до 
змін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір застосовується для визначення ступення психологічної 
готовності особистості до змін.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53119  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомель Наталія Григорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка "Солодка книжечка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дитяча книжка для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53120  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобизєва Любов Никифорівна, Божко Тетяна Миколаївна, Безугла 
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Ольга Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії 
аграрних наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Ознакова база даних знаків генофонду сочевиці за 
ознаками відмінності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Структура ознакової бази даних включає ознаковий простір для 
ідентифікації сортів сочевиці у відповідності до "Методики проведення 
експертизи та державного випробування сортів рослин зернових, 
круп'яних та зернобобових культур", що підтверджується наявністю 
зразків-еталонів сочевиці за цими ознаками та їх господарською і 
біологічною характеристиками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53121  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінчицький Антон Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Сказати все"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли: "Сказати все", "Що таке любов", "Як ти і я", 
"Відпускай", "Глянцеві журнали", "Меридіани", "Ти сказала". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53122  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмакова Галина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Збірка рекламних текстів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Дана збірка є збіркою висловлювань, які можуть бути застосовані у 
різноманітних видах реклами і які спрямовані на поліпшення 
просування конкретних послуг на фінансовому ринку країни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53123  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Міжнародна конкурентоспроможність національних 
систем вищої освіти в сучасній економіці знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Красовська О.Ю. Міжнародна 
конкурентоспроможність національних систем вищої освіти в сучасній 
економіці знань // Академічний огляд. - 2010. - № 1(32) - С. 127 

 
Анотація   

Розроблено питання оцінки конкурентоспроможності національних 
систем вищої освіти та їх вплив на формування загальної 
конкурентоспроможності країн світу в умовах сучасної економіки 
знань. Запропоновано систему оцінки міжнародної 
конкурентоспроможності національних систем вищої освіти за 
допомогою маркетингового підходу, який грунтується на аналізі як 
кількісних, так і якісних характеристик ринку ВНЗ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53124  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн тканин"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53125  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Мантула Вадим Дмитрович, 
Шапаренко Олександр Володимирович, Павлюченко Олексій 
Михайлович, Лижник Геннадій Вільович, Фадеєв Олександр 
Валерійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-технічний центр 
металургійної промисловості "Енергосталь" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-технічний твір "Методика определения объемов 
неорганизованных выбросов с помощью видеосъемки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір встановлює параметри здійснення відеозапису процесу утворення 
і руху потоку неорганізованих викидів та на підставі покадрового 
дослідження цього відеозапису дозволяє визначити їхній обсяг в 
технологічних умовах металургійного та інших виробництв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53126  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коржук Василь Дмитрович, Тинкалюк Микола Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок з описом "Відзнака "Патріот Гуцульщини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відзнака суспільно-культурного товариства "Гуцульщина у Львові" 
представляє собою мальтійський хрест з чотирма променями, на якому 
розміщене коло із зображенням предметів гуцульського побуту, а саме 
бартки і келеса. Крім того, для контуру кола нанесений напис "Патріот 
Гуцульщини". Основу відзнаки складає стилізоване зображення 
променів у вигляді восьмикутника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53127  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дніпровська Лариса Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Элементарно о сложном: Азбука кроя универсальной 
методики скоростного кроя "УниМеКС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В справжній книзі значно допрацьовані і розширені основи побудови 
конструкцій дитячого одягу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53128  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратенко Мирослава Борисівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретические подходы к обоснованию оптимальной 
налоговой нагрузки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кондратенко М.Б. Теоретические подходы к 
обоснованию оптимальной налоговой нагрузки. // Налоги и финансовое 
право. - 2013. - №7 - С. 159. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53129  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірін Роман Станіславович, Хоменко Володимир Львович, 
Коросташова Ірина 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)  Підручник "Інтелектуальна власність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кірін, Р.С. Інтелектуальна власність [Текст]: 
підручник / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. - Д.: 
Національний гірничий інститут, 2012. - 320 с. 

 

Анотація   

Підручник для вищих навчальних закладів. Має 320 сторінок. 
Розглядається система, форми охорони і захист інтелектуальної 
власності в Україні.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53130  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суворов Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Додатковий прибуток для власників сайтів і 
власників інформаційних товарів (контенту)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір допоможе отримати додатковий прибуток і власникам сайтів і 
власникам контенту за допомогою низьких цін, які максимально 
відповідають купівельній  спроможності споживачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53131  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович, Башкевич Ірина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Визначення залишкового розмиву"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дає можливість визначення залишкового розмиву при 
неявно заданій залежності. Пошук рішення здійснюється за допомогою 
методу послідовних наближень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53132  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Сергій Григорович, Башкевич Ірина 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)  Науковий твір "Визначення залишкового розмиву"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена математична модель та її аналітична реалізація для 
визначення залишкового розмиву з застосування лінійної 
характеристики трансформації руслової витрати.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53133  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
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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 "Хватит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53134  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

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 "Хочу быть рядом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53135  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

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 "Механізм обчислення середньозваженої вартості 
капіталу збиткових підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано необхідність обчислення середньозваженої вартості  
капіталу на основі суми можливих джерел розподілу девідентів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53136  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордієнко Анатолій Вікторович  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

77 

Повне ім’я або 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 ругайте футболиста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53137  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій Анатолійович, Бондаренко Марина 
Володимирівна, Лук’яненко Сергій Миколайович, Барков Антон 
Євгенович, Соловей Юрій Юрійович, Кушнір Юрій Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-
аналітичний центр "ЛІГА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РОЗУМНИЙ 
МОДУЛЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє швидко отримати відповіді на найгарячіші і 
затребувані питання, що виникають у роботі кожного бухгалтера.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53138  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаревич Анатолій 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 "Пісні Макара"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53139  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рак Ольга Анатоліївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник малюнків "Женщина - Солнце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53140  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоменко Олександр Якович, Раціборинський Борис Леонідович, 
Гусар Віктор Євстахієвич, Рудницький Віталій Анатолійович, Бойко 
Андрій 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)  Збірник ілюстрацій до твору (посібника) "Правила дорожнього руху 
України: автошкола (коментар в малюнках)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить детально ілюстровані пояснення до чинних Правил 
дорожнього руху України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53141  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коротков Ярослав Олегович, Ткаченко Іван Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Машина времени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53142  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свєтной Роман Станіславович  
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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 "Sensor control"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначено для управління 
мікропроцесорами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53143  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

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  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "С тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53144  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "А на горі туман"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53145  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронова Єлізавета Михайлівна, Внукова Наталія Володимирівна, 
Черкашина Надія Іванівна  

 

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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Українсько-російсько-
англійський словник з екології та природоохоронної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасний словник містить у собі наукову термінологію за 
спеціальністю "Екологія  та природоохоронна діяльність" та 
"Ландшафтна екологія".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53146  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майстренко Ігор 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 "Дослідження функцій мозочка й клінічні прояви його 
ураження"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Молоточкова проба використовується для дослідження функцій 
мозочка, ураження якого характеризується розладами статики та 
координації рухів, м'язовою гіпоксією ністоймом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53147  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна, Локай Борис Анатолійович  
 

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 "Health assessment"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні принципи проведення обстеження 
пацієнта.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53148  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макуха Ольга 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)  Твір науково-методичного характеру "Фенхель звичайний в 
посушливих умовах південного Степу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У рекомендаціях наведено ботаніко-біологічні та фенологічні 
особливості фенхелю звичайного, представлена технологія 
вирощування культури в посушливих умовах південного Степу 
України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53149  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко 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 "Розрахунок кількості робочих станцій 
організації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою систему підтримки прийняття управлінських 
рішень щодо розрахунку оптимальної кількості робочих комп'ютерних 
місць організації/підрозділу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53150  
 

Дата реєстрації авторського права  14.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гудзь Наталія Ярославівна, Шмакова Наталія Євгеніївна, Волевач 
Ярослава Алимівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна служба з лікарських засобів у м. Києві 
 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір практичного характеру "Електронний 
інформаційний бюлетень "Амплітуда"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53151  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колосов Олександр Євгенович, Сівецький Володимир Іванович  
 

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 "Створення технологічних засад одержання 
високоміцних виробів з конструкційних композиційних матеріалів для 
спеціального машинобудування (з ілюстраціями)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технічний твір призначений для інформування про розроблені 
технологічні засади одержання високоміцних виробів з конструкційних 
композиційних матеріалів для спеціального машинобудування, 
включаючи аналіз пристроїв, що використовуються для просочення 
волокнистих наповнювачів і дозованого нанесення на них полімерного 
зв'язуючого в технології виробництва композиційно-волокнистих 
реактопластичних матеріалів з використанням низькочастотного 
ультразвуку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53152  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балабанов Дмитро Едуардович  
 

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 "Золоті голоси України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53153  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Димченко Олена Володимирівна (Зореслава)  
 

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 казок, притч та оповідань "Сказки Вселенной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана книга буде цікавою читачам різного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53154  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Димченко Олена Володимирівна (Зореслава)  
 

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 "Сборник сказок, притч и рассказов "Сказки Вселенной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53155  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лушпа Володимир Іванович, Кирилко Ярослав Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Вирощування медоносів: біологія, технологія 
вирощування, використання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі подана технологія вирощування 154 видів медоносних рослин 
за схемою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53156  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піляєв Ігор Вікторович  
 

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)  Роман "ЗЕМЛЯ ИЗНАЧАЛЬНАЯ" Книга 1 "Начало пути" ("Земля 
споконвічна")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман у стилі епічного, слов'янського фантазі, щодо розвитку 
апокаліптичних подій у недалекому майбутньому Землі, зі зміною 
геомагнітних полюсів та планетною катастрофою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53157  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Збруцька Оксана 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)  Опис стилю образотворчого мистецтва "Український етно-
романтизм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53158  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сучкова Катерина Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка оповідань "Многоцветие Жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53159  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилова Оксана 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 "Снежинки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53160  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дорош Вероніка Андріанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Never give up"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53161  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Южаков Сергій Васильович, Горейко 
Сергій Миколайович, Наконечна Світлана Вячеславівна, Сьомушкін 
Андрій Іванович, Михальчук Яна Анатолієвна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний економіко-технологічний університет транспорту 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для виділення об'єктів у зоровій сцені "diviz"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для реалізації операцій виділення зображень 
об'єктів, що не перетинаються у файлі зображення, який поданий 
форматом ВМР. Виділення зображень об'єктів здійснюються шляхом 
послідовної обробки пікселів. Інтерфейс програми відображає перші 13 
виділені об'єкти у кольорах. Усі інші виділені об'єкти відображаються 
чорним кольором.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53162  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікітін Андрій Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Естествоплавание. Мое приношение друзьям"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53163  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романчук В'ячеслав Борисович, Бондар Ольга Володимирівна, 
Семенов Сергій Борисович, Ляшенко Олена Вікторівна, Лисицький 
Олексій Вікторович  

 

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 системи 
відображення оперативного диспетчерського керування 
диспетчерського центра керування залізниці та його модифікації" ("ПЗ 
системи відображення ОДК ДЦК залізниці")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення системи відображення ОДК ДЦК залізниці 
призначено для автоматизації функцій диспетчерського контролю 
поїзного диспетчера, скорочення часу та підвищення оперативності 
прийняття керівних рішень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53164  
 

Дата реєстрації авторського права  16.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хом'як Іван Владиславович, Хом'як Дмитро Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Житомирський державний університет ім. Івана Франка 

 

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 фіто індикації "Simargl 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена з метою обробки та збереження фотоіндикаційної 
інформації. Програма побудована за принципом введення 
проективного покриття рослин досліджуваної території та аналізу на 
цій основі параметрів середовища згідно з наявними базами даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53165  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політун Антоніна Михайлівна, Головчанська Олександра Дмитрівна, 
Значкова Олена 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)  Стаття "Фізіотерапевтичні методи в комплексному лікуванні 
компресійно-токсичної невропатії нижнього альвеолярного нерва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53166  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політун Антоніна Михайлівна, Головчанська Олександра 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)  Стаття "Болевой синдром как осложнение эндодонтического лечения"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53167  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Політун Антоніна Михайлівна, Головчанська Олександра Дмитрівна, 
Яненко Олексій Пилипович, Перегудов Сергій Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оцінка випромінювальних властивостей стоматологічних 
матеріалів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53168  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

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 навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Анатомія людини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53169  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Анатомія людини "Модуль 2 Спланхнологія. 
Центральна нервова система. Органи чуття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53170  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

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   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Анатомія людини "Модуль 1 - Анатомія 
опорно-рухового апарату"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53171  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарнопольський Андрій Віліанович, Безшапкін Сергій Миколайович, 
Битько Юрій Миколайович, Бондаренко Дмитро Миколайович, 
Васильєв Ігор Анатолійович, Єйкович Андрій Юрійович, Зеленецький 
Григорій Володимирович, Кайнаран Юрій Валерійович, Литвиненко 
Вадим Юрійович, Пілат Олег Леонідович, П'ятецька Інна Борисівна, 
Скочик Дмитро Олегович, Товстюк Максим Олександрович, Фурсенко 
Сергій Миколайович, Шевченко Павло Володимирович, Юрченко 
Антоніна Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Національна кадастрова система" ("НКС")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основним завданням програми є забезпечення необхідною 
інформацією органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, зацікавлених фізичних і юридичних осіб при 
регулюванні земельних відносин, управлінні земельними ресурсами, 
організації раціонального використання та охорони земель, здійсненні 
землеустрою, проведенні оцінки землі, ведення обліку цінних земель у 
складі природних ресурсів, встановлених обгрунтованих розмірів 
плати за землю тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53172  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Олександр Вікторович, Груша Михайло 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 "Синаптичне гальмування гладеньких м’язів ободової кишки 
людини та вплив на нього вітаміну В6 і його похідних"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53173  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Властивості похідних краун-ефірів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53174  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФОСФОЛИПИДНЫМ БИСЛОЕМ 
КАРДИОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ С РАЗНОНАПРАВЛЕННОЙ 
ИНОТРОПНОЙ АКТИВНОСТЬЮ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53175  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ванат Михайло Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "Фармак" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Інструкція для медичного застосування препарату 
ФЛУТАФАРМ (Flutafarm)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53176  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Володимир Петрович, Іванов Володимир Олександрович, 
Барабанов Юрій Миколайович, Грехов Андрій Михайлович, Моргун 
Олексій Анатолійович, Терещенко Дмитро 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 "Програмний комплекс моделювання 
складних випромінювачів "Антена НАУ" ("Антена НАУ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено для виконання моделювання діаграм 
спрямованості складних тривимірних випромінюючих структур з 
урахуванням впливу сладних об’ємних провідних об’єктів, а також з 
урахуванням впливу підсиленої поверхні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53177  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Знаковська Євгенія Анатоліївна  
 

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 "Conflicting traffic"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена для тренування навичок сумісної операторської 
діяльності в авіаційних системах в комплексі з іншими тестами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53178  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мужик Ігор Мирославович, Мужик Андрій Ігорович, Бондарець 
Ярослав Валерійович  

 

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 "Автоматизована система обробки службових 
документів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є функціонально завершеною системою, яка забезпечує 
автоматизовану обробку всіх типів службових документів установи чи 
організації. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53179  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бардаченко Ганна Іванівна, Горбатюк Наталія Аркадіївна, Зінченко 
Ольга Іванівна, Лацова Ірина Якимівна, Мазніченко Юлія Францівна, 
Агринська-Головко Олена Валеріївна, Кравчук Оксана Сергіївна, 
Чуняк Галина Іванівна, Овдієнко Ірина Василівна, Корчевна Марина 
Анатоліївна, Кукла Ірина Володимирівна, Санталова Валентина 
Андріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Основи перукарської справи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі докладно викладена інформація необхідна для навчання 
перукарської майстерності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53180  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілясова Аліна Григорівна, Коваленко Віктор Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Play my guitar"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53181  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снєжков Вячеслав Васильович, Снєжкова Наталія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мемофон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє трансформувати тексти в діаграми, після 
простого  редагування тексту на клавіатурі, за допомогою клавіш 
"Пробіл" та "Тире".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53182  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корогодіна Ольга Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Viva"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картина, на яких зображена дівчина - це символи багатства, родючості 
та краси.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53183  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майорова Тєтяна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до фільму "Крымская пленница"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53184  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агапєєва Ірина Дмитрівна  
 

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 "Река воспоминаний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проста дівчина Айріж потрапляє в дивний будинок, звідки їй 
відкривається шлях незвіданою рожевою річкою, яка таїть в собі 
знання предків. 
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53185  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агапєєва Ірина Дмитрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "От судьбы не уйдёшь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Коли маленький Арес зустрічає в стінах дитячого притулку 
чотирирічну Мелісу, його бажання втікти  звідти зникає.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53186  
 

Дата реєстрації авторського права  17.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агапєєва Ірина Дмитрівна  
 

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 "Мечта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фей Еппя сучасна дівчина, у котрої, не дивлячись на ім'я, життя зовсім 
не казкове. Але все змінюється, коли вона знайомиться з двома 
друзями.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53187  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сохар Орест Тарасович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарний твір "Сценарий для постановки и съемки телевизионной 
программы "Охота за головами" ("Сценарій "Охота за головами")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є сценарієм для постановки і зйомки телевізійних програм, 
містить опис сценарного плану, головних героїв, їх характерів, порядок 
і основні умови їх взаємодії під час постановки та зйомок телевізійної 
програми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53188  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бернацька Ірина Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Костюми до вистави 
"Приборкання норовливої"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53189  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бернацька Ірина Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Костюми до вистави "Гамлет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53190  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісовий 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)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Етикетки для продуктів 
харчування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою збірку етикеток для використання зображення на 
упаковці продуктів харчування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53191  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Non scolae, sed vitae discimus / Не для школи, а для 
життя вчимося"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53192  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Флейта Евтерпы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53193  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саблук Ростислав Петрович, Коваленко Ольга Володимирівна, 
Войтюк Алла Василівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Малі формування в системі фінансів підприємств як 
основа розвитку корпорацій в АПК"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Саблук Ростислав Петрович. Малі формування в 
системі фінансів підприємств як основа розвитку корпорацій в АПК: 
монографія / Р.П. Саблук, О.В. Коваленко, А.В. Войтюк; за наук. ред. 
Р.П. Саблук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 114 с. 

 
Анотація   

Трансформація економіки України, що вплинула на розвиток малого 
підприємства, відсутність необхідного внутрішнього та зовнішнього 
фінансування для технічної модернізації галузі національного 
господарства - це актуальні проблеми сьогодення.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53194  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну (ескізи та моделі) "Модулі та 
прикраси з використанням елементів скіфського тваринного стилю" 
("Моделі та прикраси", "Скифіка")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53195  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балог Валентина Олександрівна, Білоноженко Віра Максимівна, 
Боярчук Олена Сергіївна, Гнатюк Ірина Святославівна, Гордієнко 
Наталія Григорівна, Горюшина Галина Никифорівна, Козирєва Зінаїда 
Георгіївна, Лозова Ніна Євгенівна, Мовчун Лариса Вікторівна, 
Неровня Надія Микитівна, Прядко Ірина Андріївна, Самойлова Ірина 
Анатоліївна, Тищенко Оксана Миколаївна, Федоренко Тетяна 
Олексіївна, Фридрак Валентина Борисівна, Цимбалюк-Скопненко 
Тетяна Василівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Словник української мови. В 11 томах. Додатковий 
том. Книга 1"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Словник тлумачного типу, в ньому зафіксовані слова, значення слів, 
відтінки значень, особливості вживання слів, стійкі сполучення слів, не 
охоплені "Словником української мови" в 11-ти томах (1970-1980). Для 
науковців, викладачів, редакторів, журналістів, студентів, учнів, а 
також усіх, хто цікавиться українською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53196  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драгульов Костянтин Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори "Збірка №1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53197  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  RIHTER (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 "The winner"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53198  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  RIHTER (псевдонім)  
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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)  Відеокліп "I wanna know"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53199  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Валентина 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 "Люби життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увійшло 18 пісень а саме: "Коханий чоловік", "Яблуневий 
сад", "Люби життя", "Танцюй, народ!", "Рідне село"," Мого серця 
стук", "Незбережене кохання", "Щастя нам, українці", "Ромашкове 
поле", "Жар кохання", "Пам’яті Ковпака", "Маяківська свіжина", 
"Балада про музиканта", "Крила долі", "Не спізніться у батьківську 
хату", "Платье цвета фиолета", "Наш прощальный танец", "День 
рождения нашей любви".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53200  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Олександр Васильович, Завгородній Валерій 
Анатолійович, Пустовойтенко Валерій Павлович  

 
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 "Автомотриса дизельная АД-01" конструкторская 
документация"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Наведена авторська розробка конструкторської документації одиниці 
спеціального рухомого складу залізничного транспорту, а саме - 
автомотриси, де авторами розроблені принципово нові технічні 
рішення, які дозволяють використовувати автомотрису як 
універсальний рухомий склад.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53201  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоменюк Сергій Іванович, Гребенюк Сергій Миколайович, Грищак 
Віктор Захарович, Тамуров Юрій Миколайович, Чопоров Сергій 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний 
університет" Міністерства освіти і науки України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА 
"STABILITY"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена з метою автоматизації аналізу складних механічних 
процесів, які можуть бути представлені системами диференціальних 
рівнянь.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53202  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сельський Петро Романович, Марценюк Василь Петрович, Чеканов 
Сергій Борисович  

 

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 "Визначення якості оцінювання знань та 
практичної компетентності в інформаційній системі управління якістю 
підготовки фахівців-медиків" ("ВЯОЗПКІСУЯПФ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є веб-інтегрованим програмним середовищем для задач 
оцінювання знань та практичної компетентності в медичній освіті, яка 
дозволяє проводити аналіз якості оцінюваних методик, тестів та 
окремих текстових завдань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53203  
 

Дата реєстрації авторського права  20.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Махней Олександр Володимирович, Гой Тарас Петрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Математичне забезпечення автоматизації 
прикладних досліджень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Махней О.В. Математичне забезпечення 
автоматизації прикладних досліджень : навчальний посібник / О.В. 
Махней, Т.П. Гой. - Івано-Франківськ : Сімик, 2013. - 304 с. 

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53204  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис кінофільму "Охотник"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53205  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Іван Михайлович, Каплун Віктор Володимирович, Дяченко 
Микола Васильович, Власенко Ольга Василівна, Каплун Роман 
Вікторович, Жулай Григорій Сергійович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет технологій та дизайну 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмно-технічний комплекс 
"Автоматизована система управління енергоспоживанням в 
університеті" ("ПТК АСУЕУ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для введення даних споживання електроенергії, 
теплової енергії, газу, гарячої та холодної води з різною дискретністю в 
фізичних величинах та грошових витратах з урахуванням зміни 
тарифів, коефіцієнтів трансформації, втрат в мережах та різні форми 
звітності, які автоматично заповнюються.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53206  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Дихотомический 
авторский тест - UP"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Тест призначений для самостійного визначення типу мислення 
людини, прийнятного в соціоніці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53207  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтифеєва Ірина Юріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип телеканалу "Україна" №1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53208  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтифеєва Ірина Юріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
"УКРАЇНА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип телеканалу "Україна" №2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53209  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачов Павло Сергійович, Чередниченко Костянтин Костянтинович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс тестування Wi-fi 
з'єднання "Wi-Fi Tester"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програмний продукт реалізовано для мобільної платформи андроїд. 
Програма виконує пошук та діагностику всіх доступних у даному місці 
та вданий час wi-fi точок доступу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53210  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мачульська Людмила Володимирівна (Люміка)  
 
Повне ім’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 "Чорний Кіт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53211  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "10 ЗАПОВЕДЕЙ ЗДОРОВЬЯ (по профессору 
ШАТИЛЛО В.В.)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Як жити не хворіючи, як досягти високої працездатності, активного 
довголіття? Напевно, немає людини, яка не ставила б подібних питань.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53212  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойчук Інна Володимирівна  
 

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 
"АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ 
М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ І ВИКОРИСТАННЯ НАЙКРАЩИХ СОРТІВ ЯК 
ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В АДАПТИВНІЙ СЕЛЕКЦІЇ НА ПІВДНІ 
УКРАЇНИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена дослідженню впливу таких агроекологічних 
чинників, як попередники, строки сівби на фоні різних погодних умов 
на прояв урожайності і адаптивних властивостей у різних сортів 
пшениці м'якої озимої з метою виділення найбільш цінних генотипів 
для створення на їх основі шляхом гібридизації вихідного матеріалу 
для подальшого використання його в селекційних програмах.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53213  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Коновал Наталія Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Організація впливу збалансованого харчування на 
розумову діяльність студентської молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячений дослідженню впливу вибору раціону харчування на 
розумові здібності та потенціал студентської молоді.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53214  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Кращенко Юрій Петрович  
 
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, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Методики самопізнання майбутнього лідера"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книзі представлені текстові методики, які дозволяють діагностувати 
та виявити рівень вихованості лідерських якостей особистості, котрі 
згруповано в інтелектуально-креативні, морально-вольові, 
організаторсько-ділові та емоційно-комунікативні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53215  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Явтушенко Олександр Вікторович, Явтушенко Анна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система автоматизованого розрахунку 
параметрів кривошипних гаряче штампування пресів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації розрахунку параметрів 
кривошипних гаряче штампування пресів. Математична модель 
створена на підставі та статестичних характеристик розподілу 
параметрів та відомих теоретичних залежностей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53216  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Явтушенко Олександр Вікторович, Явтушенко Анна Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система автоматизованого проектування 
технологічних процесів гарячого штампування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для автоматизованого проектування 
технологічних процесів гарячого штампування. Математична модель 
створена на підставі обробки статестичних даних по параметрах 
технологічного процесу та теоретичних залежностей для розрахунку 
процесу штампування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53217  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Брагіна Тетяна Ігорівна, Табунщик Галина Володимирівна, 
Старовєров Віктор 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 "Підсистема автоматизованого оцінювання 
ризиків інформаційних систем"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє розрахувати прогнозоване значення рівня 
проектного ризику для обраних моделей розроблення інформаційних 
систем, визначити  найбільш критичні ризики та обрати найбільш 
відповідну модель розроблення інформаційних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53218  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвяк Михайло Євгенович, Кочін Андрій Федорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "На Канарських островах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"На Канарських островах" 
"Ловелас"  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53219  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоркін Юрій Іванович, Федоркіна Олена Миколаївна, 
Мирошниченко Наталя Василівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод определения психосоматической стабильности 
человека"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблений метод визначення психосоматичної стабільності людини 
здійснюють шляхом діагностики емоційно-пошкоджуючих впливів на 
внутрішні органи по стопі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53220  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войналович Андрій Сергійович, Колбасіна Рузанна Артурівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод получения вещества для фармакологического 
контактного гемостаза"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод отримання речовини для фармакологічного контактного 
гемостазу відноситься до ветеринарії і може бути використаний для 
зупинки відкритих кровотеч будь-якого ступеня тяжкості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53221  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спекторенко Олександр Олександрович, Брунгалін Іван Григорович, 
Доронкін Вадим Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вальс "Любовь солдатская"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53222  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спекторенко Олександр Олександрович, Спекторенко Марія Ігорівна, 
Доронкін Вадим Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Марш "Я молюсь, моя Русь..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53223  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спекторенко Олександр Олександрович, Спекторенко Марія Ігорівна, 
Доронкін Вадим Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Марш "Славься, Советский Народ!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53224  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спекторенко Олександр Олександрович, Спекторенко Марія Ігорівна, 
Доронкін Вадим Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Марш "Музикальна балада "Три Владимира Руси"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53225  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вербицька Вікторія Іванівна  
 

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  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

109 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичний підхід до обліку та 
калькулюванню витрат по інноваційним проектам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано аргументи щодо методичного підходу до управлінського 
обліку та калькулюванню витрат інноваційних проектів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53226  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наумов Віталій Сергійович, Нагорний Євген Васильович, Черепаха 
Олександр Сергійович, Васютина Ганна Олександрівна  

 

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 призначення прогнозних 
значень попиту на перевезення вантажів в межах міста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою прикладну програму для прогнозування параметрів 
попиту на перевезення вантажів в межах міста.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53227  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оленич Максим 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 графічних творів "RPC"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрації представляють собою варіанти виконання графічного 
елементу, який зображено у вигляді сукупності смуг різної 
геометричної форми, які разом утворюють стилізоване шрифтове 
зображення і при цьому, відповідно до варіантів виконання вказаного 
елементу смуги виконані у різних колористичних рішеннях.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53228  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жердєва Дар'я Іванівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних творів "Зай и Чик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ілюстрації представлять собою варіанти виконання кольорової 
графічної композиції, яку зображено у вигляді пооєднання 
стилізованого малюнку усміхнених зайченят та оригінально поданого 
словесного виразу, складеного з літер кириличного алфавіту.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53229  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Колумб-С"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма генерує послідовність навчальних ситуацій на підставі 
сценаріїв навчання, що добираються на підставі досягнутих учнем 
успіхів відповідно до навчальної програми.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53230  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова монографія "Сценарно-прецедентное управление 
эргатическими динамическими объектами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір заснований на ідеях ситуаційного управління, дозволяє 
використовувати для прийняття рішень накопичений досвід і не 
вимагає наявності адекватних моделей.    
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

111 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53231  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шерстюк Володимир Григорович, Козуб Наталя 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 "Цефей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма будує графічне зображення поточної ситуації щодо порушень 
режиму охорони розподіленого об'єкту та елементи сценаріїв протидії, 
що передбачають виконання певних операцій призначеним черговим 
нарядом сил.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53232  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

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  Ескіз  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз пам'ятної медалі "Матрос Кошка" Вінницької громадської 
організації "Союз ветеранів розвідки ВМФ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторський твір є ескізом пам'ятної медалі, яка є відзнакою 
Вінницької громадської організації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53233  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зеленін Максим 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 "Малюнки для посуду"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53234  
 

Дата реєстрації авторського права  21.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Іванна Романівна, Івасик Наталія Орестівна  
 

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 "Критерії скерування школярів 1-3 груп здоров'я до 
підгруп в умовах спільних уроків фізичної культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторський спосіб комплектування підгруп передбачає врахування 
протипоказань щодо характеру фізичних навантажень залежно від 
захворювань, що є у дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53235  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидова Ірина 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)  Методичний посібник "Организация досуговой деятельности 
школьников. Научная интерактивная игра "Лаборатория воды"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор твору в даному методичному посібнику представив наукову 
інтерактивну гру на основі розвиваючої програми "Вода як космічне 
явище".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53236  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сбєжнєва 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)  Науковий твір "Квант-основа межклеточного информационного 
обмена в голограммной структуре человека"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53237  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стыця (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 "Альбом первый"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Мысли", "Душа", "Я благодарен", "Годы", 
"Мое время", "Мой район", "По ту сторону", "Что ты будешь делать", 
"Протяните руку", "Девочка с глазами зелеными", "Шахматы", "В 
этой стране", "Старый лом", "Таков как есть", "Всё чётко", "Золотая 
молодёжь"," В сети", "Улица", "Ты меня забудь", "Крепись братка", 
"Город", "Легенда", "Пара козырей".   
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53238  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онуфрієв Олександр Леонідович, Познанський Сергій 
Володимирович, Омельченко Володимир Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Реаліті"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53239  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тер-Вартаньянц Нонна Анушеванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Кружево"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53240  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарчук Павло Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "В путь за счастьем..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли пісні: "В путь за счастьем", "Яд, Взрыв любви", 
"Любовь как иномарка", "Не один", "Разлука", "Темный вечер", 
"Обычные люди", "Давай", "Правда", "Богиня", "Дышать", 
"Засыпай", "Радуга", "Огни".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53241  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кригін Володимир Серафимович, Романенко Володимир Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКОФОРМЛЕННЯ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Портал МВК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів управління 
територіальними громадами і використовується органами місцевого 
самоврядування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53242  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створено у жанрі романтичного фентезі, підтверджуючи істину 
про те, що справжнє кохання творить дива.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53243  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані Антоніна, Зима, 
Свічка, Оса, бабуся Маруся, Тоня Сокур)  

 

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 "Письменницькі хохми та забаганки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53244  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циганков Олександр Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Главное и вечное"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53245  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рощенко Тетяна Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "L3-SSFDR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53246  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короткий Вадим Вячеславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Экспресс ТС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53247  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могиленко Олексій Анатолійович  
 

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 "Неба джерело"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53248  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій "Незваные"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Герої історії - мешканці закинутого українського села. Їхній побут, 
цінності, образ життя та стосунки одне з одним свідчать про духовний 
занепад і кризу, що вразила всіх героїв історії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53249  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМ-СИСТЕМС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Клієнт-серверна система передачі даних 
SendMaster" ("SendMaster")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс, який представляє собою систему 
контрольованої передачі первинних фінансових документів із 
віддалених підрозділів в єдиний центрацізований сервіс, їх зберігання 
та обробки як on-line так і в off-line.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53250  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Наталя Уварова (псевдонім), Рибалко Ілля Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П’єса-водевіль "Сватовство монтёра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53251  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григоренко Володимир Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба Бастіон" ("Палуба Бастіон")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53252  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуржій Сергій Валерійович  
 

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 "Палуба САМ" ("Палуба САМ")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53253  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Олексій Анатолійович  
 

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 "Піраміда" ("Піраміда")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53254  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пономаренко Олексій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Служба безпеки України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Пластина" ("Пластина")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53255  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 
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 "Еліпс Д"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53256  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Анатолій Петрович  
 
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 "Папірус" ("Папірус")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53257  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 
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 "Ізюм" ("Ізюм")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53258  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мандрикін Олександр Леонідович  
 

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 "Пірога" ("Пірога")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53259  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полина Светлая (псевдонім), Лук'яненко Михайло 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 "Nevertheless"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53260  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полина Светлая (псевдонім), Лук'яненко Михайло 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 "Never been alone"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53261  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полина Светлая (псевдонім), Лук'яненко Михайло 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 "Forgotten"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53262  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нижник Михайло Володимирович, Стаканов Максим Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Атлас - система управління 
дистриб’юторською компанією" ("АТЛАС - ДИСТРИБУЦІЯ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система автоматизації бізнес-процесів торгівельних підприємств в 
сфері оптової торгівлі, складської та транспортної логістики та 
дистрибуції товарів в частині обліку, аналізу та планування діяльності. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53263  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нижник Михайло Володимирович, Стаканов Максим Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Технологічна платформа АТЛАС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Платформа призначена для побудови системи автоматизації бізнес 
процесів підприємств в сфері обліку, планування, контролю та 
документального оформлення їх діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53264  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нижник Михайло Володимирович, Стаканов Максим Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Атлас - Торговий Дім" ("АТЛАС - 
ТОРГОВИЙ ДІМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система автоматизації бізнес-процесів торгівельних підприємств в 
сфері оптової торгівлі, складської та транспортної логістики та 
дистрибуції товарів в частині обліку, аналізу та планування діяльності. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53265  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нижник Михайло Володимирович, Стаканов Максим Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Атлас - інформаційна система управління 
мінімаркетом" ("АТЛАС - МІНІМАРКЕТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система автоматизації бізнес-процесів торгівельних підприємств в 
сфері роздрібної торгівлі,  частині обліку, аналізу та планування 
діяльності, управління торгово-касовим обладнанням.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53266  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нижник Михайло Володимирович, Стаканов Максим Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Атлас - Виробництво" ("АТЛАС - 
ВИРОБНИЦТВО")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс для автоматизації бізнес-процесів виробничих 
підприємств в частині обліку, планування, та документального 
оформлення складських, виробничих, торгівельних і фінансових 
операцій".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53267  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дещиця Андрій Богданович  
 

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 "Ювелірний торговий відділ "Острів" ("Ювелірний 
острів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53268  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Анатолій Гаврилович  
 

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)  Книга у 2-х томах "Історія електротранспорту міста Черкаси 
"Маршрути до обрію"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53269  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнова Валерія Миколаївна  
 

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)  Літературний твір практичного характеру "Рабочая программа 
вебинаров: Методики ведения бизнеса с помощью астрологии - "Бизнес 
по звездам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53270  
 

Дата реєстрації авторського права  22.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піркова Ганна Василівна, Ладигіна Людмила Володимирівна, 
Караванцева Надія Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського Національної 
академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярний фільм "Нерест и развитие мидии Mytilus 
galloprovincialis Lam. в Чёрном море"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науково-популярний фільм призначений для студентів і вчених, що 
вивчають біологію розвитку двостулкових молюсків та для 
спеціалістів з марикультури мідій.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53271  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрільчук Катерина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Розробка уроку з математики для 9 
класу з презентацією за темою "Розміщення прямих і площин у 
просторі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка створена для успішного засвоєння нових знань. Містить 
презентацію з графіками, зображеннями та анімацією. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53272  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Розробка уроку з математики для 7 
класу з презентацією на тему "Функція. Область визначення і область 
значень функції. Способи задання функції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розробка створена для успішного засвоєння нових знань. Містить 
презентацію з графіками, зображеннями та анімацією. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53273  
 

Дата реєстрації авторського права  23.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шабат Христина Іванівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Розробка уроку з математики для 6-го 
класу з презентацією за темою "Множення раціональних дробів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розробка створена для успішного засвоєння нових знань. Містить 
презентацію з завданнями, графіками, зображеннями та анімацією.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53274  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клімєнко Алєся Ніколаєвна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Сайт "Худей как 
звезды! Sttar-Coffee" ("Сайт "Sttar-Coffee")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53275  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кугутяк Микола Васильович, Вітенко Микола Дмитрович, Галицька-
Дідух Тамара Вячеславівна, Гурак Ігор Федорович, Жерноклеєв Олег 
Станіславович, Карпенко Олександр Юхимович, Міщук Андрій 
Іванович, Пославська Галина Юріївна, Ходак Тетяна Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в 
ХХ столітті. Документи і матеріали. Том 1. Книга 1 (1919-1929)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   Опублікування: Український національно-визвольний рух на 
Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний 
редактор Микола Кугутяк. - Том 1. - Книга 1 (1919-1929). - Івано-
Франківськ: КПФ "ЛІК", 2012. - 600 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53276  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник наукових творів "Коррекция специальной теории 
относительности / Adjustment of the special theory of relativity"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наводиться опис експериментів з використанням коливальних 
процесів в електричних ланцюгах, які спростовують існуюче 
трактування даних спеціальної теорії відносності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53277  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Малюнок "Ефективні Мікроорганізми"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53278  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Визначення оптимального ухилу 
залізобетонної балки прямокутного поперечного перерізу виходячи з 
мінімуму витрат матеріалу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вирішення задачі дозволить отримати певний економічний ефект.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53279  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтар Маргарита Валеріївна (Марго Гонтар, Ляно Арге)  
 

Повне ім’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 "Міцно триматися за Джозефа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53280  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоменко Олександр Якович, Раціборинський Борис Леонідович, 
Гусар Віктор Євстахієвич, Рудницький Віталій Анатолійович, Бойко 
Андрій Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ілюстрацій до твору (посібника) "Правила дорожного 
движения Украины для автомобилистов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53281  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фоменко Олександр Якович, Раціборинський Борис Леонідович, 
Гусар Віктор Євстахієвич, Рудницький Віталій Анатолійович, Бойко 
Андрій 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 ілюстрацій до твору (посібника) "Правила дорожнього руху 
України для автомобілістів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить детально ілюстровані пояснення до чинних правил 
дорожнього руху України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53282  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Звезда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увішли 86 віршів. Призначені для широкого кола слухачів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53283  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинов Максим Вадимович, Бодрягін Данило Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма крос-ідентифікації зоряних 
каталогів та списків з використанням технології паралельних 
обчислювань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма служить для здійснення крос-ідентифікацій зоряних 
каталогів і списків з використанням технології паралельних 
обчислень. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53284  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крючковський Віталій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Програмне забезпечення для створення 
уніфікованих масивів вхідних даних" ("UniMas")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Продукт служить для підготовки та отримання  витягу даних про 
спостереження того чи іншого астероїда.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53285  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Микола Панасович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна 
обсерваторія" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Визначення відносної затримки сигналу по 
функції взаємної кореляції" ("DELNAO")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Вхідною інформацією програми є виробники двох сигналів, які 
отримані, двома рознесеними у просторі радіоприймачами в один і той 
же момент часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53286  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонов Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник наукових творів "Концепция бескризисной экономики / The 
concept of crisis-proof economy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53287  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно, Алі Мселмі  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕМТО-ІНЖИНІРИНГ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SDC VERIFIER"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53288  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінниченко 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)  Літературний письмовий твір "Основы управления финансами. 
Первые шаги... "Технология финансового успеха для всех!" ("Основи 
управління фінансами. Перші кроки")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор розповідає про здійснення перших кроків на шляху до 
фінансового успіху, розкриває принципи та правила управління 
фінансовими потоками бізнес-систем та надає рекомендації по 
інвестуванню для широкого кола населення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53289  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зажигаєв Борис Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Україна: 
рівень відповідності критеріям для кандидатів на вступ до ЄС (Куди 
йде Україна?)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У розділі аналізується відповідність України Копенгагенським 
критеріям для держав-кандидатів на вступ до ЄС.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53290  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DOKI"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмно-апаратний комплекс, що дозволяє без зміни користувача 
інтерфейсу і на основі обміну електронними документами і даними 
організувати взаємодію облікових систем, зовнішній і внутрішній 
документообіг.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53291  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

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 
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Валерійович, Македонська Любов Олександрівна, Краснокутська Зоя 
Ігорівна, Коломієць Сергій Валерійович, Комов Андрій Петрович, 
Комов Євген Олександрович, Предко Олександр Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Технічний регламент 
віртуального підприємства з експлуатації автомобільного транспорту 
"ХНАДУ ТЕСУ" (основні положення)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено основні положення технічного регламенту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53292  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

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, Предко Олександр Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Технічний регламент 
програмного продукту "Service Fuel Eco "NTU-HADI-12" при звичайній 
роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53293  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухтик Наталія Олександрівна, Зюзюн Вадим Ігорович  
 

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)  Науковий твір "Методичні вказівки до практичних занять з 
дисципліни "Екологія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53294  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Юрій Валентинович, Лемчук Юрій 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 "Тени"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53295  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Омельченко Володимир Володимирович, Терельов Микола 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Три крапки над і"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увішли пісні: "Далі зима", "Крапки над "і", "Легкокрилик", 
"Странное чувство", "Три крапки", "Чи то як сон".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53296  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

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 "Схема Сертификации Кормов GMP + B1 
(производство, торговля и услуги)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є складовою та повною схемою, є повним модулем для гарантії 
безпеки корму у всіх зв'язках ланцюгу кормів.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53297  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мішустіна Тетяна Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "МЕТОДИКА ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ 
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методичний підхід, який грунтується на системі кількісно-
якісних показників, що характеризують конкурентоспроможність 
торгівельної марки та моделі оцінки конкурентоспроможності як 
об'ємної геометричної фігури, що є кількісною мірою стійкості 
конкурентного стану торгівельної марки машинобудівного 
підприємства.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53298  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолов Микола Костянтинович  
 

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 письмовий твір "Конец нити Ариадны Миносовны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальна концепція автора, що лежить у руслі когнітивного 
напряму психотерапії, знайомить з проявом універсальних 
закономірностей будови і взаємодії систем в міждисциплінарній галузі 
природознавства - психології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53299  
 

Дата реєстрації авторського права  24.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Микола 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 "Програмний комплекс "Станційне 
автоматизоване робоче місце автоматизованої системи оплати проїзду 
метрополітену" (АСОП)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для ведення контролю та обліку таких функцій, 
як оплата проїзду пасажирами наземного та підземного громадського 
транспорту, надбання права проїзду пільговим категоріям пасажирів, 
рух грошових коштів між різними учасниками транспортних 
перевезень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53300  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "По-любому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53301  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хотюн Микола Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Молекулярна теорія газів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53302  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  
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(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стрижевська Тетяна Володимирівна (Мечислава Мережинська)  
 
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 "Сміється-плаче Серафіма"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Серафіма головна героїня роману разом зі своїм собакою Самсоном 
вирушає в дивовижну подорож.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53303  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ружило Зиновій 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 визначення зусилля притискування 
пластини до корпуса вакуумного насоса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика дозволяє визначити зусилля притискування пластини до 
корпуса насоса в довільний момент обертання корпуса та 
використовувати значення при підборі матеріалу пластини і 
мастильного матеріалу з метою збільшення ресурсу насоса.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53304  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
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 "Методика оптимізації асортименту та рецептури 
комбікормової продукції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика дає змогу ефективного управління виробництвом 
комбікормової продукції з формування її оптимальної структури, яка 
забезпечує балансування раціонів годівлі сільськогосподарських 
тварин необхідними поживними речовинами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53305  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісова Вікторія Вікторівна, Борисевич Борис Володимирович, 
Чумаков Кирило Анатолійович, Шацило Елеонора Сергіївна  

 

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 визначення щільності кісткової тканини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика визначення щільності кісткової тканини полягає у 
відбиранні шматочків трубчатих, губчастих чи пластинчастих кісток 
прижиттєво шляхом біопсії або посмертно від трупу тварини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53306  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журба Володимир Валерійович, Журба Яніна Олексіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, музичний твір 
без тексту, похідний твір, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з музичними творами "Перші кроки джазового 
піаніста"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53307  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ. ПРАКТИКУМ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум вміщує основні лабораторні роботи та пояснення до них, 
що мають виконуватися студентами 1 курсу медичного факультету 
спеціальностей "Лікувальна справа".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53308  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплексні сполуки надзвичайно широко поширені в живій і неживій 
природі, застосовуються в промисловості, сільському господарстві, 
науці, медицині.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53309  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "ФИЗИКО-ХИМИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Поверхневі явища, закономірності, яким вони підкоряються, 
властивості дисперсних систем, а також процеси, що в них 
відбуваються, вивчає колоїдна хімія.       
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53310  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каплаушенко Андрій Григорович, Похмьолкіна Світлана 
Олександрівна, Чернега Галина Василівна, Пряхін Олег Романович, 
Авраменко Антоніна Іванівна, Юрченко Іван Олексійович  
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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 "БИОГЕННЫЕ S-P-D-ЭЛЕМЕНТЫ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику описано найважливіші представники Періодичної таблиці 
Д.І. Менделєєва.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53311  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ РАВНОВЕСИЯ. 
БУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Організм можна визначити як фізико-хімічну систему, яка існує в 
навколишньому середовищі в стаціонарному стані.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53312  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "ТЕРМОДИНАМИКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Хімічна термодинаміка - найважливіший розділ фізичної хімії. 
Значення хімічної термодинаміки дає теоретичну основу для вивчення 
хімічних процесів у медичній і фармацевтичній промисловості та 
визначення шляхів їх інтенсифікації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53313  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "УЧЕНИЕ О РАСТВОРАХ. КОЛЛИГАТИВНЫЕ 
СВОЙСТВА РАСТВОРОВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розчини мають величезне значення у природі, промисловості, 
медицині. Рослини засвоюють речовини у вигляді розчинів.     
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53314  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ЭЛЕКТРОХИМИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичний посібник розкриває основи електрохімії та їх практичне 
застосування у потенційних методах аналізу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53315  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ. РАСТВОРЫ ВМС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику висвітлено основні аспекти, що стосуються хімії колоїдних 
систем та розчинів високомолекулярних сполук.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53316  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хімічна кінетика - досить великий розділ фізичної хімії, який також 
важливий для майбутніх фахівців-лікарів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53317  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагалович Владислав Вікторович, Сагалович Олексій Владиславович  
 

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 "Функциональные CVD PVD покрытия. 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить інформацію відносно можливостей і досягнень, що 
виконані науково-технологічним центром.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53318  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєва Таїсія Тихонівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "СЛОВНО ПОДСНЕЖНИКИ ЗИМОЙ, СТИХИ 
ПОДАРЕНЫ СУДЬБОЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53319  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Опіум (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)  Збірка пісень "Альбом "Почуття і медалі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли: "Гарний час для початку"; "Мама я рок-н-рол"; 
"Візи для птахів", "Не віддам", "Камо Грядеш", "По стерні", "Ти 
знаеш сама", "Венера Мілоська", "Іржа", " Було", "Сонечко", 
"Зодіаки", "Ти живеш у мені".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53320  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Валерія Борисівна, Обдар Оксана Борисівна (Ксенія Ландар)  
 
Повне ім’я 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 "ГОЛУБИ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53321  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галайчук Ігор Йосифович, Мороз Генадій Сергійович, Угляр Юрій 
Васильович  
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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, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Nursing in oncology"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання патогенезу і клінічних ознак 
поширення, студіювання методів діагностики та лікування 
онкозахворювань основних локалізацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53322  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Володимир Євгенович, Локай Борис Анатолійович  
 

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 "Обследование и определение состояния 
здоровья"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні принципи проведення обстеження 
пацієнта. Лекції створено в середовищі програми Microsoft Power Point 
як WEB-сторінки із підтримкою технології Macromedia Flach. Це 
дозволяє проводити синхронний показ слайдів з аудіовідеосупроводом 
лектора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53323  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городецький Володимир Євгенович, Локай Борис Анатолійович  
 

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 "Обстеження і визначення 
стану здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює основні принципи проведення обстеження 
пацієнта. Лекції створено в середовищі програми Microsoft Power Point 
як WEB-сторінки із підтримкою технології Macromedia Flach. Це 
дозволяє проводити синхронний показ слайдів з аудіовідеосупроводом 
лектора.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53324  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Патентний повірений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53325  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Копиця Микола Павлович, Петюніна Ольга В'ячеславівна, Біла 
Наталя Володимирівна, Титаренко Наталія Володимирівна, Пєтєньова 
Лариса Леонідівна, Гільова Ярослава Вікторівна, Вишневська Ірина 
Русланівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державна установа "Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої 
Національної академії медичних наук України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель стратифікації ризику розвитку інфаркту 
міокарда у хворих з нестабільною стенокардією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована модель проведення загально прийнятих клініко-
інструментальних досліджень та додаткову оцінку стану 
атеросклеротичної бляшки шляхом визначення у сироватці крові 
матриксної металопротеїнази-9 у першу добу з моменту появи 
ангіогенозних болей. Використання Моделі у медичній практиці 
забезпечить можливість оцінювати характер атеросклеротичних 
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уражень коронарних судин, провести стратифікацію індивідуального 
ризику розвитку ГІМ та оптимізувати тактику ведення хворих з 
нестабільною стенокардією.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53326  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сазонов Артем Юрійович, Кирилович Валерій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Житомирський державний технологічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Алгоритм програмної точнісної атестації робочих зон 
промислових роботів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є основою проведення точнісної атестації, яка виконується на 
етапі технологічної підготовки роботизованих технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53327  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галайчук Ігор Йосифович, Дрижак Володимир Іванович, Домбрович 
Мирослав Іванович, Угляр Юрій 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, складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринство в 
онкологии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання патогенезу і клінічних ознак 
поширення, студіювання методів діагностики та лікування 
онкозахворювань основних локалізацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53328  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галайчук Ігор Йосифович, Дрижак Володимир Іванович, Домбрович 
Мирослав Іванович, Угляр Юрій Васильович  
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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, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Медсестринство в 
онкології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Курс лекцій висвітлює питання патогенезу і клінічних ознак 
поширення, студіювання методів діагностики та лікування 
онкозахворювань основних локалізацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53329  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марценюк Василь Петрович, Семенець Андрій Володимирович, 
Сельський Петро Романович, Чеканов Сергій Борисович, Ковалок 
Володимир Юрійович  

 
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 галузевої 
освітньої мережі у вищій медичній освіті на основі середовища Moodle"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для забезпечення ефективного здійснення 
навчального процесу у вищій медичній освіті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53330  
 

Дата реєстрації авторського права  25.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фотографічний твір "Контрафакт"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53331  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биковець Анжеліка Вікторівна, Биковець Едуард Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "ARTS BAND"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53332  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2014  
 

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, твір 
образотворчого мистецтва, ілюстрація, фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Конкурентная 
разведка и корпоративная стратегия компании"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі здійснено дослідження, систематизування, узагальнення та 
розкриття тематики сучасної системи конкурентної розвідки в 
сучасних умовах ведення бізнесу. Твір є практичними рекомендаціями 
по використанню інструментів конкурентної розвідки в компаніях з 
метою підвищення їх конкурентноздатності, ефективності діяльності та 
стратегічної стабільності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53333  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдлова Юлія (Julija Judlova)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  АгроСат с.р.о. (AgroSat s.r.o.) 
 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління та зберігання геопросторових 
даних" ("Геосервер")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53334  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдлова Юлія (Julija Judlova)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  АгроСат с.р.о. (AgroSat s.r.o.) 
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Геопросторовий аналіз та картографічне 
моделювання" ("Геопортал")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53335  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шома Олександр Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Снежинки летят"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53336  
 

Дата реєстрації авторського права  27.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антонюк Сергій Митрофанович, Ахрамєєв Вадім Борисович, Головня 
Петро Федорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Training video "Stomach resection according to 
Finsterer"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У фільмі представлені основні моменти резекції шлунка за 
Фінстерером у зв’язку з декомпенсованим стенозом вихідного відділу 
шлунку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53337  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нідзельський Михайло Якович, Зінкевич Костянтин Геннадійович, 
Коротецька-Зінкевич Вікторія Леонідівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Прогнозування стану зубних протезів з акрилових 
пластмас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Серед полімерних матеріалів, що використовуються в стоматології 
найбільше поширення отримали, які є основою для виготовлення 
знімних пластинкових зубних протезів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53338  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

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 "Не упускай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53339  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєдосєєв Владіслав Алєксандровіч (Федосеев Владислав 
Александрович)  
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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)  Фантастичний роман "Искра вселенной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53340  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огрохина Юлія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I'm the only one"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53341  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторожук Олександра Ігорівна (Олекса ВотшерUK)  
 

Повне ім’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 "З уст RICH"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53342  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сторожук Олександра Ігорівна (Олекса ВотшерUK)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

151 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Серце-музика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53343  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мажуга Єгор Олександрович (Post 43 Scriptum)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53344  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дибкова Людмила 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 "Методика розробки інтерактивних навчальних 
завдань на основі аналітико-реконструктивного методу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальні завдання мають вигляд кінцевого продукту, який повинен 
досягти студент через аналітичну діяльність.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53345  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Толпига Вячеслав Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір релігійного та історико-культурного характеру "Сонячний 
календар "ОГНИЩАН КОЛЯДИ ДАР КОЛА СВАРОЖОГО" 
("КОЛЯДИ ДАР")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний твір є відтворенням прадавнього слов'янського літочислення, 
свят та обрядів календаря Огнищан, що діяв на території Київської 
Русі, східної та центральної Європи, середньої полоси Росії, Скіфії та 
Середземномор'я від часів Трипільської доби. Розробка даного твору 
опирається на етнографічні, археологічні, релігієзнавчі та філософські 
дослідження різних авторів протягом ХVII-XX ст.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53346  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огнєва Наталія Василівна, Будякова Кіра Геннадіївна, Наталушко 
Сергій 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 телевізійного екстремального реаліті-шоу "СтрахоМанія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі головний герой - людина відома та успішна зустрічається з 
ведучим і розповідає цікаві факти із свого життя. Під час розмови 
ведучий ставить головному герою питання з метою виявити його 
страх. Після виявлення страху ведучий пропонує герою звернутися за 
професійною допомогою до фахівця з психології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53347  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каменєв Олександр Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Дисертаційна робота 
"Удосконалення методів та засобів технічного контролю системи 
мікропроцесорної централізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі вирішено актуальне науково-прикладне завдання 
удосконалення методів та засобів технічного контролю системи 
мікропроцесорної централізації шляхом підвищення ефективності її 
функціональних випробувань.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53348  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олещук Олександра 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють фундаментальні питання загальної та 
спеціальної фармакології та складені відповідно до навчальної 
програми з фармакології для студентів вищих медичних закладів 
освіти ІІІ-ІVрівнів акредитації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53349  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шманько Володимир 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Клиническая 
фармакология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять із предмету "Клінічна 
фармакологія" висвітлює клінічне застосування лікарських засобів 
при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, 
шлунково-кишкового тракту та центральної нервової системи, а також 
клінічні аспекти застосування антибактеріальних засобів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53350  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосейчук Ірина Петрівна, Пида Віктор Петрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють фундаментальні питання загальної та 
спеціальної фармакології та складені відповідно до навчальної 
програми з фармакології для студентів вищих медичних закладів 
освіти ІІІ-ІVрівнів акредитації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53351  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Оксана 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, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53352  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонський Ярослав Іванович, Шершун Галина Григорівна, Яремчук 
Ольга Зеновіївна  

 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Біологічна 
хімія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки дають можливість студентам трактувати 
основоположні біохімічні поняття, що характеризують метаболічні  
перетворення.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53353  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підручна Світлана Романівна, Куліцька Марія Іванівна, Лихацький 
Петро Григорович  

 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Биологическая химия"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки дають можливість студентам трактувати 
основоположні біохімічні поняття, що характеризують метаболічні  
перетворення.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53354  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корда Михайло Михайлович, Острівка Оксана Іванівна, Мудра Алла 
Євгенівна, Кузьмак Ірина Петрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Biochemistry"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки дають можливість студентам трактувати 
основоположні біохімічні поняття, що характеризують метаболічні  
перетворення.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53355  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Ярослав Ярославович, Орел Юрій Миколайович, Дацко 
Тамара 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріал підготовки до практичних занять з предмету "Секційний 
курс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали дають можливість студентам оволодіти методами клініко-
анатомічного аналізу біопсійного, операційного та секційного 
матеріалу, а також принципів формулювання діагнозу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53356  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Ярослав Ярославович, Орел Юрій Миколайович, Дацко 
Тамара 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Секционный 
курс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали дають можливість студентам оволодіти методами клініко-
анатомічного аналізу біопсійного, операційного та секційного 
матеріалу, а також принципів формулювання діагнозу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53357  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Ярослав Ярославович, Орел Юрій Миколайович, Дацко 
Тамара 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" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, похідний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Sectional 
course"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали дають можливість студентам оволодіти методами клініко-
анатомічного аналізу біопсійного, операційного та секційного 
матеріалу, а також принципів формулювання діагнозу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53358  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зінченко Євгеній Миколайович, Луцюк Микола Віталійович, 
Павленко Володимир Борисович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма по обчисленню 
когерентності ЕЕГ, кореляцій та розрахунку межполушарной 
асиметрії. ЕЕG Data Analysis 1.0"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма написана мовою С++. Програма призначена для запису 
багатоканальної електроенцефалограми і обчисленню когерентності 
ЕЕГ, кореляцій, межполушарной асиметрії та інших показників ЕЕГ. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53359  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерецький Віктор Миколайович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Clinical 
pharmacology"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки висвітлюють клінічне застосування лікарських 
засобів при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, 
шлунково-кишкового тракту та центральної нервової системи.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53360  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франчук Валентин Васильович, Трач Росоловська Світлана 
Василівна, Миколенко Анна Захарівна  

 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Forensic 
Medicine, Medical Legislation"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять дають можливість 
студентам оволодіти методикою та принципами проведення судово-
медичної експертизи у випадку насильницької та ненасильницької 
смерті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53361  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шманько Володимир 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Клінічна 
фармакологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки висвітлюють клінічне застосування лікарських 
засобів при захворюваннях серцево-судинної системи, органів дихання, 
шлунково-кишкового тракту та центральної нервової системи.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53362  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франчук Валентин Васильович, Трач Росоловська Світлана 
Василівна, Миколенко Анна Захарівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Судебная 
медицина, медицинское законодательство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять дають можливість 
студентам оволодіти методикою та принципами проведення судово-
медичної експертизи у випадку насильницької та ненасильницької 
смерті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53363  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франчук Валентин Васильович, Трач Росоловська Світлана 
Василівна, Миколенко Анна Захарівна  

 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Судова 
медицина, медичне законодавство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять дають можливість 
студентам оволодіти методикою та принципами проведення судово-
медичної експертизи у випадку насильницької та ненасильницької 
смерті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53364  
 

Дата реєстрації авторського права  28.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мироненко Сніжана Іванівна, Лупулишен Олександр 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 "Без Тебя бы..."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53365  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондрацький Юрій Орестович, Луцків Андрій Мирославович  
 

Повне ім’я або повне 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 дослідження криптографічного алгоритму 
Kasumi "NALabs Kasumi Analyzer" версія 0,2" ("NALabs Kasumi 
Analyzer-0,2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма для дослідження критографічного алгоритму 
на паралельних, розподілених та звичайних комп'ютерних системах.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53366  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинюк Олександр Васильович, Єремеєв 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 "Програмний засіб "Інтеграл"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний засіб призначений для поліпшення підрахунку інтегралів 
із заданою точністю чисельними методами. Програма підтримує 
можливість підрахунку інтегралів визначених, невласних та кратних 
типів. Присутня можливість побудови графіку функції. В програмі 
міститься теоретичний матеріал по використаним методам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53367  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Атаманов Олександр Євгенович, Опарін Дмитро Володимирович, 
Федоров Дмитро Олександрович, Соснін Костянтин Борисович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізична особа-підприємець Атаманов Олександр Євгенович 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "РадарДжет-2,0" ("КП "РадарДжет-2,0")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна система призначена для відображення прогнозу погоди 
на найближчу добу у будь-якому регіоні  земної поверхні на мобільних 
пристроях, а також через веб-портал іншій метеорологічній інформації, 
отриманій з різних джерел і поєднаною з географічною картою.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53368  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ping Queen"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена з метою просування веб-ресурсів у 
пошукових системах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53369  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Товажнянський Леонід Леонідович, Лісачук Георгій Вікторович, 
Шептун Інна Михайлівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Национальный технический университет "Харьковский 
политехнический институт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У книзі, присвяченій 125-річчю НТУ, розповідається про найважливіші 
події в історії університету, наведено автобіографічні відомості, 
кольорові фото ілюструють та доповнюють текстові матеріали.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53370  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Товажнянський Леонід Леонідович, Лісачук Георгій Вікторович, 
Шептун Інна Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Национальный технический университет "Харьковский 
политехнический институт" Видання третє змінене"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подані фотоматеріали та документи 1890-1910 років. Фотоматеріали та 
документи з будівництва електрокорпусу у 1929-1930р.р. Науково-
історична довідка будівництва, особливості архітектури, а також 
фотоматеріали 2012 року.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53371  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Товажнянський Леонід Леонідович, Лісачук Георгій Вікторович, 
Музиченко Ірина Анатоліївна, Черкашин Леонід Дмитрович, Шептун 
Інна Михайлівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний технічний університет "Харківський політехнічний 
інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Политех сегодня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі спогадів ректора НТУ "ХПІ" наведено короткі автобіографічні 
відомості, розповідається про найважливіші події в історії університету, 
успіхи в розвитку і науки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53372  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодій Олександр Ігорович  
 

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)  Літературний сценарій анімаційного фільму "Лабіринт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53373  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Василинчук Віктор Іванович, 
Погорецький Микола Анатолійович, Татаров Олег Юрійович, 
Чернявський Сергій Сергійович, Вознюк Андрій Андрійович, Пиняга 
Руслан Орестович  

 

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 виявлення та розслідування кримінальних 
правопорушень, пов'язаних з наданням послуг у сфері грального 
бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53374  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гвоздік Олег Іванович, Костицький Михайло Васильович, Кушакова-
Костицька Наталія Вадимівна, Вовк Вікторія Миколаївна, Павлишин 
Олег Володимирович, Кравець Віталій Михайлович, Бандура Олег 
Олександрович, Чміль Борис Федорович, Симон Юрій Сергійович, 
Фрейман Григорій Ошерович, Цапко Олег Михайлович, Шевчук 
Роман Миколайович, Івченко Юлія Володимирівна, Максименко 
Олена Василівна, Прибутько Петро Степанович, Дубчак Людмила 
Миколаївна, Корабльова Валерія Миколаївна, Шумейко Оксана 
Володимирівна, 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 підручник "Філософія права"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Метою даного підручника є поглиблення та конкретизація знань з 
філософії та юридичних наук стосовно умов майбутньої професії 
правоохоронної та правової діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53375  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биценко Тетяна Олександрівна, Василенко Олена Вікторівна, 
Виноградова Ірина Валентинівна, Голік Андрій Вікторович, 
Гончаренко Наталія Іванівна, Гребінь-Крушельницька Надія Юріївна, 
Римарчук Ольга Анатоліївна, Сафіулліна Лариса Миколаївна, 
Скриник Ліна Миколаївна, Степаненко Олена Іванівна, Линдін Сергій 
Сергійович, Компанець Сергій Геннадійович  

 

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 навчального 
характеру, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний навчальний посібник 
"Англійська мова для працівників ОВС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета посібника - виробити навички активного володіння сучасною 
англійською юридичною термінологєю; розвинути навички читання, 
усного мовлення, реферування на мові відібраного матеріалу по 
тематиці, яку узгоджено з фахівцями профільних кафедр НАВС.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53376  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернєй Володимир Васильович, Чернявський Сергій Сергійович, 
Татаров Олег Юрійович, Фінагеєв Валерій Олександрович, Алєксєєва-
Процюк Діана Олександрівна, Бондар Сергій Володимирович, Вознюк 
Андрій Андрійович, Шевчишен Артем Вікторович  

 

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 виявлення та розслідування злочинів, 
пов'язаних з використанням засобів доступу до банківських рахунків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53377  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Андрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного анімаційного (мультиплікаційного) 
комедійного шоу "ДВІРНИК І ДЯТЕЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис короткометражної серії комедійного шоу, дії якої проходять в 
міському парку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53378  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієнко Андрій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис анімаційного (мультиплікаційного) комедійного шоу з 
ілюстраціями "ДВОРНИК И ДЯТЕЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анімаційно-комедійне шоу з ілюстраціями та зображенням персонажів 
дятел, двірник, черв'як, дії яких проходять в міському парку. Опис: 
дятел ганяється за черв'яком, намагаючись його спіймати при цьому 
наводячи безлад в парку, цим дратує двірника, тому двірник починає 
полювання за дятлом за всіма правилами воєнної справи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53379  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Максим 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 "Джуді"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53380  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козенко Андрій Дмитрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "А-Профі Крим" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Колоритний Крим"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка є підборкою фотознімків найцікавіших пам'яток Криму. 
Цільовою аудиторією за задумом автора є гості півострова, що бажають 
ознайомитися з пам'ятками місцевої природи, культури, історії. 
Основною сферою вживання збірки вбачається використання 
фотографій для виробництва сувенірної продукції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53381  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тетервак Дмитро Вікторович  
 

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 творів технічного характеру "Комплект документів системи 
якості для задоволення вимог ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) 
"Системи управління якістю. Вимоги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці творів описана система управління якості, розбита на 
підрозділи у форматі текстових документів з доповненнями, які 
включають в себе журнали, акти, ознайомчі листи, схеми, таблиці.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53382  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєльчев Павло Васильович, Рашковський Павло Олександрович, 
Таблер Тетяна Іванівна  

 

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 "Педагогічний програмний засіб 
"Конструктор інтерактивних плакатів" ("Інтерактивний електронний 
плакат")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено для забезпечення високого рівня наочності навчального 
матеріалу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53383  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Лідія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Соціально-педагогічна робота із 
опікунською сім'єю у загальноосвітній школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику представлено результати дослідження з питань соціально-
педагогічної роботи із опікунською сім'єю у загальноосвітній школі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53384  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Лідія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір наукового характеру "Методичні рекомендації щодо 
використання моделі соціально-педагогічної роботи з опікунcькою 
сім'єю у загальноосвітній середній школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методологічних рекомендаціях представлено модель соціально-
педагогічної роботи з опікунською сім'єю у загальноосвітній середній 
школі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53385  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимов Олександр Сергійович, Шевчук Тетяна Олександрівна, 
Бабенко Анна 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)  Твір наукового характеру "Методичні рекомендації до 
факультативного курсу "Хімія навколо нас"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначено вчителям хімії, студентам хімічних факультетів 
педагогічних університетів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53386  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Федорова Олена Василівна, Федорова 
Лідія Миколаївна, Волкова Віра 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 "Програма навчальної дисципліни 
"Анімаційні технології у соціальному вихованні особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для студентів спеціальності "Соціальна педагогіка".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53387  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Федорова Олена Василівна, Федорова 
Лідія Миколаївна, Волкова Віра 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 "Програма навчальної дисципліни 
"Людиновимірність у соціально-педагогічній діяльності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53388  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорова Лідія Миколаївна, Волкова Віра Андріївна, Федорова Олена 
Василівна, Москальова Людмила Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Програма навчальної дисципліни 
"Опікунська педагогіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дисципліна спрямована на формування у студентів цілісної системи 
знань про захист дитини-сироти та дитини, що позбавлена 
батьківського піклування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53389  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мотрунько Валентина 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)  Наочний посібник для учнів професійних навчальних закладів 
"Технологія приготування їжі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53390  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тичина Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Минута осознания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53391  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимощик Олександр Андрійович, Антіп'єва Василина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник "Эзотерические статьи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Езотерічне бачення магічних питань. Проблематика порчі, сглазів та 
приворотів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53392  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жолдак Богдан Олексійович (Кирило Кириченко)  
 

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 повнометражного історичного ігрового фільму "Булава"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Доля українського гетьмана Богдана Хмельницького.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53393  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцюк Віктор Володимирович, Чефранов Олександр Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Вертикаль-авіа" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система менеджменту якості на підприємстві. 
Управління якістю" ("СМК. Управління якістю")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53394  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жданов Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Как создать автосервис без начального 
капитала"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Почати створювати свій бізнес у сфері авторемонту можна 
скориставшись простими і зрозумілими інструкціями, наданими в 
матеріалах повчального посібника із створення свого автосервісу з 
нуля.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53395  
 

Дата реєстрації авторського права  29.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальова Наталя Костянтинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис конкурсу "PERFORMING ARTS OLYMPIAD"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено опис та умови проведення конкурсу сценічних 
мистецтв, в якому приймають участь люди зі всього світу, щоб 
продемонструвати свої таланти у різних напрямках, побудувати міцні 
дружні стосунки, ознайомитись з культурним надбанням Греції та 
поділитися традиціями та культурою своїх рідних країн.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53396  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Анастасія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кіносценарій на 4 серії під назвою "Наследники Гурны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53397  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долженко Дмитро Олегович, Чернін Євген Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пролісок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53398  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долженко Дмитро Олегович, Чернін Євген Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "На крилах любові"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53399  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долженко Дмитро Олегович, Чернін Євген Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

173 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Падша зірка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53400  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Святогоров Арнольд Анисович, Козловський Валерій 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)  Мюзикл "Бутер Мак - Броди и пять Душегубов" (клавір-дирекціон, 
літературний сценарій)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53401  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимар Ірина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Just some strangers on the way"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53402  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Сергій Валерійович, Яковлєва Анна Валеріївна, Вовк 
Оксана Олексіївна, Черняк Лариса Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний 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)  Науковий твір "Концепція розроблення та упровадження нових 
екологічно безпечних авіаційних палив"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено основні етапи створення концепції впровадження 
альтернативних авіаційних палив.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53403  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свірко Володимир Олександрович, Рубцов Анатолій Львович, 
Шевцова Євгенія Валеріївна  

 

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 "Інформаційний портал "ДИЗАЙН-ІНФОРМ"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для інформаційних ресурсів з питань дизайну та 
ергономіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53404  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеляженко Юрій Вадимович  
 

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 "Мій Євромайдан"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Євроінтеграцію кожен має починати з себе. Про це йдеться у веселій та 
розумній книжці на честь "Євромайдану" - громадянської акції за 
вступ України до Європейського Союзу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53405  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатченко Андрій Юрійович (IKSIY)  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

175 

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Комета"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53406  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скочинська Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний 
центр комп'ютерних технологій" Міністерства фінансів України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система підтримки юридичного супроводження судових справ" ("АІС 
"Судові справи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму розроблено для використання фахівцями департаменту 
правового забезпечення Міністерства фінансів України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53407  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лимар Євген Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛЛІО" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Рабочий проект односемейного жилого дома Х1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

План проекту будови житлового мансардового односімейного 5-
кімнатного жилого будинку з неповним каркасом без підвалу для 
індивідуальних забудовників. Будинок розрахований на заселення 
однієї родини із 4-6 осіб.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

176 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53408  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір літератури "Технічні умови (проект) "АЛЬБУМІН ХАРЧОВИЙ" 
("Технічні умови "АЛЬБУМІН ХАРЧОВИЙ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53409  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучмаренко Володимир Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента Лоу" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій для аудіовізуального твору - рекламного ролику під умовною 
назвою "Світоч. Повернення додому"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний сценарій представлений у виді кольорових розкадровок. 
Сценарій оформлений в форматі Power Point.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53410  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучмаренко Володимир Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента Лоу" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій для аудіовізуального твору - рекламного ролику під умовною 
назвою "Світоч. Єднання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Даний сценарій представлений у виді кольорових розкадровок. 
Сценарій оформлений в форматі Power Point. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53411  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучмаренко Володимир Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента Лоу" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій для аудіовізуального твору - рекламного ролику під умовною 
назвою "Світоч. Близькість"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний сценарій представлений у виді кольорових розкадровок. 
Сценарій оформлений в форматі Power Point. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53412  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

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)  Переклад роману "Едвард Тарша "Гуляйпільська застава" четвертий 
том"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман  в п'яти томах відомого в ХІХ столітті польського письменника 
Едварда Тарши, четвертий том якого присвячений участі головного 
героя у поверненні з походу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53413  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахромкін Євген Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ" ("Економічний Аналіз Розвитку 
Регіонів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований метод є сукупністю способів вивчення 
трансформаційних процесів і динаміки регіонального розвитку, 
шляхом виявлення і визначення взаємозв'яків досліджуваних 
показників, розподілу їх на складові частини і порівняння з іншими, 
виміру ступеня впливу на досліджувані показники як окремих 
складових частин, так і сукупності їх у єдності і взаємному зв'язку.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53414  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Ярослав Ярославович, Орел Юрій Миколайович, Головата 
Тетяна Кирилівна, Волошин Володимир Дмитрович, Ваврух Петро 
Орестович, Фурдела Михайло Ярославович  

 

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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Pathomorphology"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали дають можливість студентам освоїти дисципліну згідно з 
кредитно-модульною системою. вдосконалити навички клініко-
анатомічного аналізу на основі зіставлення морфологічних і клінічних 
проявів хвороб на всіх етапах їх розвитку, синтетичного узагальнення 
діагностичних ознак хвороб і правильного їх тлумачення в причинно-
наслідкових співвідношеннях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53415  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Ярослав Ярославович, Орел Юрій Миколайович, Головата 
Тетяна Кирилівна, Волошин Володимир Дмитрович, Ваврух Петро 
Орестович, Фурдела Михайло Ярославович  

 

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 
"Патоморфология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали дають можливість студентам освоїти дисципліну згідно з 
кредитно-модульною системою, вдосконалити навички клініко-
анатомічного аналізу на основі зіставлення морфологічних і клінічних 
проявів хвороб на всіх етапах їх розвитку, синтетичного узагальнення 
діагностичних ознак хвороб і правильного їх тлумачення в причинно-
наслідкових співвідношеннях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53416  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Боднар Ярослав Ярославович, Сельський Петро Романович, Головата 
Тетяна Кирилівна, Волошин Володимир Дмитрович, Дацко Тамара 
Вікторівна, Фурдела Михайло Ярославович  

 
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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Патоморфологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали дають можливість студентам освоїти дисципліну згідно з 
кредитно-модульною системою. вдосконалити навички клініко-
анатомічного аналізу на основі зіставлення морфологічних і клінічних 
проявів хвороб на всіх етапах їх розвитку, синтетичного узагальнення 
діагностичних ознак хвороб і правильного їх тлумачення в причинно-
наслідкових співвідношеннях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53417  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "История 
украинской культуры"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють основні етапи становлення та розвитку 
національної культури українського народу. Починаючи від первісної 
епохи, слов'янського періоду, Київської держави, козацької доби та 
національного відродження ХVII-XVIII ст. сприяє формуванню 
національної свідомості, патріотизму та культури спілкування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53418  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Леонід Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Кравчук Леонід Васильович, 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Історія 
української культури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють основні етапи становлення та розвитку 
національної культури українського народу. Починаючи від первісної 
епохи, слов'янського періоду, Київської держави, козацької доби та 
національного відродження ХVII-XVIII ст. сприяє формуванню 
національної свідомості, патріотизму та культури спілкування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53419  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лотоцька Олена Володимирівна, Сопель Ольга Миколаївна, Козак 
Дарія 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Hygiene and 
ecology"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали розкривають проблемні питання відповідних розділів 
гігієни та екології, сприяють грунтовному засвоюванню студентами 
основ профілактичної медицини для досконалого планування та 
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втілення в життя належних профілактичних заходів, спрямованих на 
оздоровлення населення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53420  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашуба Микола Олексійович, Крицька Галина Анатоліївна, Смачило 
Орися Мирославівна, Флекей Наталія Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Гігієна та 
екологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали розкривають проблемні питання відповідних розділів 
гігієни та екології, сприяють грунтовному засвоюванню студентами 
основ профілактичної медицини для досконалого планування та 
втілення в життя належних профілактичних заходів, спрямованих на 
оздоровлення населення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53421  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратюк Володимир Андрійович, Пашко Костянтин 
Олександрович, Голка Неоніла Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Гигиена и 
экология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали розкривають проблемні питання відповідних розділів 
гігієни та екології, сприяють грунтовному засвоюванню студентами 
основ профілактичної медицини для досконалого планування та 
втілення в життя належних профілактичних заходів, спрямованих на 
оздоровлення населення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53422  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кормішин Олександр Михайлович (LХ)  
 

Повне ім’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 "Разговорник "Самый ровный"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є збірником висловлювань для вживання в спілкуванні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53423  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турченко Дар'я Володимирівна (Дарья Даная), Казачкова Марія 
Ігорівна (Казачкова Мария Игоревна)  

 

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 "Молчи со мною в такт"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53424  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Iva Rich (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "If you dare"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53425  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергацький Георгій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Изнанка любви или опыт трепанации греха в 
толковании авторитетов. Антология" ("Изнанка любви")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53426  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Первый шаг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53427  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович, Васильєв Олег Рудольфович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "В армию"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53428  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Autumn sorrow"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53429  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевирін Олексій Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Муха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53430  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярухін Юрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Великая Отечественная. Начальники разведки 
фронтов, армий, флотов, флотилий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У виданні вперше представлені біографічні хроніки практично всіх 
начальників розвідувальних відділів штабів фронтів, армій, флотів і 
флотилій у роки Великої Вітчизняної та радянсько-японської війни 
1941-1945 р.р.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53431  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єніватов Олександр Олексійович  
 

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)  Постановка твору, створеного спеціально для сценічного показу 
"Трюк "Скручування Єніватова 1800"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір може виконуватися як за допомогою спеціального пристрою, так і 
на будь-якій рівній поверхні. Основним елементом твору є 
скручування ніг щодо вісі тулубу на кут 180 градусів і більше.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53432  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

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 "Схема Сертификации Кормов GMP + В3 (торговля, 
сбор, хранение и перезагрузка)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є докладною та повною схемою, що гарантує контроль якості 
кормів у всіх зв’язках висівного ланцюга.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53433  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабак Роман Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Квартирник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка складається з 17-ти пісень та 2-х треків.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

186 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53434  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Станіслав Миколайович, Глинянський Сергій Володимирович, 
Капліна Оксана Володимирівна, Шило Ольга Георгіївна, Вапнярчук 
В’ячеслав Віталійович, Гриненко Сергій Олександрович, Дроздов 
Олександр Михайлович, Карпенко Михайло Олегович, Маринів 
Володимир Іванович, Трофименко Володимир Михайлович, Туманянц 
Ануш Робертівна, Фомін Сергій Борисович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Навчальний електронний інформаційний комплекс 
"Кримінальний процес" ("НЕІК "Кримінальний процес")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для підтримки навчальної діяльності, дозволяє 
організувати навчання шляхом зручного та комплексного викладення 
учбового матеріалу навчальної дисципліни у первинному порядку з 
урахуванням вимог кредитно-модульної системи, проводити 
інтерактивне тестуванння знань учнів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53435  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Uticket T2T"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма - автоматизована система продажу залізничних та 
автобусних квитків, яка дозволяє організувати надання послуг з 
придбання транспортних квитків на сторонніх сайтах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53436  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Віктор Миколайович, Кириченко Юрій Вікторович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Збірник законів України до курсу 
"Правознавство", том 1, том 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірнику з метою надання студентам систематизованих наукових 
знань з правознавства, формування у них високого рівня правової 
свідомості та правової культури, вміння правильно тлумачити і 
застосовувати положення Конституції та чинного законодавства 
України в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні 
факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі, надаються 
витяги з чинного законодавства України, які розташовані згідно з 
темами, передбаченими робочою навчальною програмою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53437  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Марина Олександрівна, Коробова Ірина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний посібник "Лабораторні роботи з механіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожне завдання містить короткі теоретичні відомості, порядок 
виконання роботи, контрольні запитання та завдання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53438  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Український Євген Олександрович  
 

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)  Наукова стаття "Информационные системы управления 
коммерческими транспортными потоками в сити-логистической 
среде"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Пропонується створення кординаційного центру дорожнього руху, 
який дозволить управляти комерційними транспортними потоками в 
режимі реального часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53439  
 

Дата реєстрації авторського права  30.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козакова 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)  Конспект лекцій "Паблік рилейшнз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В конспекті лекцій викладено теоретичні основи та практичні аспекти 
організації і управління діяльністю по зв’язкам з громадськістю в 
умовах ринкової економіки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53440  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новіков Валерій Миколайович, Дєєва Надія Миколаївна, Чернюк 
Людмила Григорівна, Дмитренко Геннадій Анатолійович, Цимбал 
Олександр Іванович, Троян  Вікторія Леонідівна, Князєв Святослав 
Ігоревич, Ярош Олег Михайлович, Богуш Лариса Григорівна, 
Гвелесіані Анна Гелаївна, Семенов Віктор Васильович, Швець Павло 
Анатолійович, Корнійчук Олександр Петрович, Вихор Вікторія 
Василівна, Котенко Тетяна Миколаївна, Піньковська Галина 
Вікторівна, Дерев'янко Ірина Віталіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 
"Суспільні пріоритети та механізми розвитку соціальної 
інфраструктури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53441  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Навчальний посібник - комп'ютерна 
навчальна програма "Німецька мова економіки для дистанційного 
навчання. Інтерактивний практикум І"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53442  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 
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 навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір навчального характеру "Вариативный модуль "Атлетическое 
многоборье". Для 10-11 классов среднеобразовательных учебных 
заведений"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53443  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демиденко Надія Павлівна, Панін Владислав Вадимович, Януш Олег 
Богданович  

 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник "ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY OF MARITIME 
TERMS WITH ILLUSTRATIONS АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК 
МОРСЬКИХ ТЕРМІНІВ з ілюстраціями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Словник призначений для широкої аудиторії спеціалістів 
торгівельного флоту та студентів морських вищих навчальних 
закладів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

190 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53444  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісенбарт Дмитро В'ячеславович  
 

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 фільм "Стеляться тумани"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм про родове коріння, молодість любов.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53445  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слободян Зоя Романівна  
 

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)  Образотворче видання (каталог робіт) "Зоя Слободян. "Малярство"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У виданні відображений самобутній талант художниці Зої Слободян. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53446  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 

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 "MPC "Lyapko". Let' make the whole planet 
healthy"   

 

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 категорії Ляпком М.Г., а саме про 
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специфіку використання їх окремо взятих різновидів для лікування 
захворювань опорно-рухового апарату, екранізує дослідження, що були 
проведені у санаторії ім. М.М. Бурденко у місті Саки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53447  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 
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 "Аппликаторы Ляпко - Ваш домашний доктор"   
 
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 категорії Ляпком М.Г., а саме про 
специфіку використання їх окремо взятих різновидів для  профілатики 
та лікування  ряду захворювань, ведення здорового способу життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53448  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 
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 "МПК "Ляпко". Сделаем здоровой всю планету"  
 
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 категорії Ляпком М.Г., а саме про 
специфіку використання їх окремо взятих різновидів для лікування 
захворювань опорно- рухового апарату, екранізує дослідження, що 
були проведені у санаторії ім. М.М. Бурденко у місті Саки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53449  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляпко Микола Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Идеи для красивой кожи"   
 

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 категорії Ляпком М.Г., а саме про 
специфіку використання їх окремо взятих різновидів для догляду за 
шкірою обличчя і тіла людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53450  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 

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 "Lyapko applicators are you home doctor"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розповідається про ефективність впливу на біологічно активні зони 
людини за допомогою пристроїв аплікаційних Ляпка, винайдених 
лікарем-рефлексотерапевтом вищої категорії Ляпком М.Г.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53451  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукачов Едуард Олексійович, Балан Микола Макарович, Поспєлова 
Анна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Оптимізація кута нахилу антени базової 
станції стільникової мережі мобільного зв'язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53452  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дєлієва Ганна Петрівна (Окаряченко Ганна 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних 
наук "Підвищення енергетичної ефективності економіки України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53453  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, 
складений твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір прикладного призначення "Модель 
автоматизированной обработки данных, оценки стоимости и 
ликвидности жилого фонда"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір призначено для автоматизованої оцінки різних видів вартості і 
ліквідності житлового фонду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53454  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Віктор Сергійович (WWS)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Для проведення випробувань деталей на втому на випробувальному 
стенді.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53455  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саньков 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 "Реаліті-шоу "ІДЕАЛЬНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою шоу є пошук ідеальної дівчини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53456  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "НАДІЙНА ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНА 
ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ РАДІАТОРІВ ДЛЯ ЛОКОМОТИВІВ 
РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропонована проста, надійна та високоефективна технологія 
ремонту радіаторних секцій, яка забезпечує повне відновлення 
теплових властивостей відремонтованого виробу.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53457  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гречко Микола Пилипович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Безопорное движение транспортных средств"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53458  
 

Дата реєстрації авторського права  31.01.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максименко Інна Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Муза для генія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман про бідного художника, який шукав собі Музу, яка надихнула б 
його на створення шедевру та молоду журналістку столичної газети, 
яка мріяла вполювати собі мільйонера, а натомість  зустріла 
художника, який заполонив її життя та непомітно потрапив у її серце.  
   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53459  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гінтова Марина Герцівна, Тімофеєв Максим Анатолійович, Віхренко 
Анна Ігорівна, Леоненко Сергій Валерійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплект інструментальних засобів 
Olympus.NET"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53460  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 "ГЄОТЕК-ГРУПП" 
(Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП") 

 

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 "Промежуточный сервер обмена мгновенными 
сообщениями "DartMiddleServer" ("DartMiddleServer")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує прийом і передачу миттєвих повідомлень і файлів 
між розташованими всередені однієї підмережі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53461  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 "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 "Сервер обмена мгновенными сообщениями 
"DartServer" ("DartServer")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує взаємодію між собою клієнтів обміну миттєвих 
повідомлень, виконує попередню реєстрацію користувачів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53462  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 "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 обмена мгновенными 
сообщениями "Dart" ("Dart")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує прийом і передачу миттєвих повідомлень і файлів 
між користувачами. При передачі здійснюється автоматична компресія 
переданих даних перед їх відправкою для економії трафіку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53463  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 WITS протоколу "WITS Sender" 
("WITS Sender")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує прийом даних апаратно-програмного комплексу 
ГЕОТЕК в режимі реального часу від програми Phantom з подальшим 
їх перетворенням в формат WITS з передачею по даному протоколу 
віддаленим користувачам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53464  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 "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 просмотра и записи фото и видео 
"VideoWriter" с камер видеонаблюдения комплекса ГЕОТЕК" 
("VideoWriter")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує запис з прив'язкою до дати/часу відеопотоку і 
фотографій, а також автоматичне видалення записаної інформації 
старіше заданого користувачем інтервалу часу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53465  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович)  
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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 формирования режимно-
технологических карт "RTK" ("RTK")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує перегляд і редагування режимно-технологічних 
параметрів буріння для конкурентної свердловини, які містять 
рекомендовані діапазони змін найбільш важливих параметрів буріння 
за інтервалами глибин, відповідних різним геологічним породам.   
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53466  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 "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 "Сервер для приема и хранения заявок с 
буровых "OrderClientServer" ("OrderClientServer")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує функціонування сервісу прийому і обробки заявок 
на обладнання бурових в офісі компанії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53467  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 "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 обработки заявок на 
оборудование "OrderClientAdvancеd" ("OrderClientAdvancеd")  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

199 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує трирівневу обробку заявок на обладнання в офісі 
компанії, що дозволяє централізовано контролювати процес виконання 
заявок на устаткування і його доставку кінцевому користувачу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53468  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 "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 формирования заявок на 
оборудование "OrderClient" ("OrderClient")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є клієнтським додатком і забезпечує підготовку заявок на 
обладнання користувачем і перегляд статусу їх виконання, що дозволяє 
користувачеві програми контролювати процес виконання заявок.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53469  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 формирования описи 
оборудования "InventoryList" ("InventoryList")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує формування звіту про комплектність обладнання 
об'єкту або віддаленого офісу підприємства.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53470  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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 зображень "SINCE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53471  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SINCE"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53472  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TRIPLEX"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53473  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 "Маки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53474  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 "Седьмой эксперимент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53475  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевич Юлія Олегівна, Коврига Мирослава Федорівна  
 

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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Оперативная 
хирургия и топографическая анатомия"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють топографічну анатомію різних ділянок та 
органів організму людини з урахуванням особливостей оперативних 
втручань на них, індивідуальну і вікову мінливості організму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53476  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гнатюк Михайло Степанович, Данилевич Юлія Олегівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Оперативна 
хірургія та топографічна анатомія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють топографічну анатомію різних ділянок та 
органів організму людини з урахуванням особливостей оперативних 
втручань на них, індивідуальну і вікову мінливості організму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53477  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Сергій Матвійович  
 

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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Філософія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали орієнтують студентів при вивченні джерел інформації, 
вчать їх швидко, системно та аналітично мислити.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53478  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білик Сергій Матвійович  
 

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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Философия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Матеріали орієнтують студентів при вивченні джерел інформації, 
вчать їх швидко, системно та аналітично мислити.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53479  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андріїшин Олександра Прокопівна, Довбуш Андрій Васильович, 
Литвинюк Світлана Олександрівна, Котик Алла Олександрівна  

 

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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Histology, 
cytology and embryology"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали передбачають вивчення студентами закономірностей 
розвитку та тонкої побудови органів, а також оволодіння певними 
навикамим роботи з мікроскопом і "читання" гістологічних препаратів 
та вміння поєднувати структуру з функцією клітин, тканин та органів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53480  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Костянтин Степанович, Якубишина Лідія Василівна, Шутурма 
Олена Ярославівна, Небесна Зоя Михайлівна, Тупол Лариса 
Дмитрівна, Довгалюк Аліна 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Гістологія, 
цитологія та ембріологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали передбачають вивчення студентами закономірностей 
розвитку та тонкої побудови органів, а також оволодіння певними 
навикамим роботи з мікроскопом і "читання" гістологічних препаратів 
та вміння поєднувати структуру з функцією клітин, тканин та органів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53481  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаргула Тетяна Ігорівна, Коврига Мирослава Федорівна  
 

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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Operative 
surgery and topographical anatomy"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали висвітлюють топографічну анатомію різних ділянок та 
органів організму людини з урахуванням особливостей оперативних 
втручань на них, індивідуальну і вікову мінливості організму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53482  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волков Костянтин Степанович, Якубишина Лідія Василівна, Небесна 
Зоя 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Гистология, 
цитология и эмбриология"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали передбачають вивчення студентами закономірностей 
розвитку та тонкої побудови органів, а також оволодіння певними 
навикамим роботи з мікроскопом і "читання" гістологічних препаратів 
та вміння поєднувати структуру з функцією клітин, тканин та органів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53483  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних знань з предмету "Введення до 
спеціальності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали формують в студентів адекватні уявлення про майбутню 
діяльність, особливості професій й тих вимог, які будуть пред’явлені 
фахівцеві з вищою освітою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53484  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козак Дарія Володимирівна, Грушко Валентин Валерійович  
 

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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основи 
здорового способу життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53485  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітова Анастасія Олександрівна (Сія Тітова), Сергій Медведєв 
(псевдонім)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Анімаційний фільм "Затичка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53486  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ющенко Петро Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір з ілюстраціями "Domination of the Kin of Volodymyr the 
Great"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Атлас розкриває через різноманітні схеми, тексти, ілюстрації, 
величезний пласт генеологічних та одинастичних зв'язків Київської 
Русі - України.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53487  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Генеалогічна схема "Панування роду Володимира"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір, розкриває величезний пласт генеологічних та династичних 
зв'язків Київської Русі - України.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53488  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алемасова Наталя Віталіївна, Алемасова Антоніна 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)  Монографія "Органические экстракты как аналитические формы в 
электротермическом экстракционно-атомно-абсорбционном анализе"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В монографії обговорено закономірність високотемпературних 
процесів автоматизації і модифікації екстрактів легколетких, 
гідридоутворюючих та карбідоутворюючого елементів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53489  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

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 учёта и анализа оборудования 
"InvAnalysis" ("InvAnalysis")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма забезпечує облік обладнання по окремих об'єктах або офісах 
підприємства. Виробляє аналіз руху та використання обладнання за 
даними зведень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53490  
 

Дата реєстрації авторського права  03.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бінетто Олена Тоадерівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий посібник "Мастерство и Мода" (методичний посібник)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53491  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюта Ігор  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Астра Лізинг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53492  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крилов Алєксєй Петровіч (Крылов Алексей Петрович), Василевський 
Володимир Вадимович  

 

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 книги "Брахмачари Кришнадатта. Йогическая мудрость 
древних риши"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Лекції цієї книги були прочитані одним з найбільш загадкових 
вчителів нашого часу - Крішнадаттой Брахмачарі (1942-1992), 
таємниця життя якого ще досі не розкрита.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53493  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Віталій Людвігович  
 

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 "Семнадцать лет" ("17 лет")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка містить 140 віршів, написаний на українській та російській мові 
автором протягом 17 років, на соціальну, політичну та ліричну 
тематику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53494  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Танцуй со мной"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53495  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволапенко Олександр Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "The happiest song ever"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53496  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Можаровський Віталій Ігорович  
 

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 творів "Рассказики. Стихи и сценарии к фильмам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53497  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволапенко Олександр Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Sex machine"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53498  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Ганна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ескізів "Сувенірна іграшка "Бегемот"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53499  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красножон Світлана Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Комплексний інвестиційний показник" ("Показник 
(ОІАІУ)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53500  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Проектування 
навчального процесу з фізики. Навчальна програма для організаторів  
післядипломної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників і студентів вищих навчальних закладів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчальній програмі наведено навчально-тематичний план 
спецкурсу, змістовний і процесуальний блоки лекційних та практичних 
занять, блок самостійної роботи, анкету для вчителів ...  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53501  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Світло в тьмі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині змальовані вертикальні чотирикутники чорно-білих 
кольорів, що відповідно символізує дуалізм "душі людини", розділення 
її на добро і зло.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53502  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

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 "What's It Gonna Be"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня про кохання, душевні страждання палко закоханої у хлопця 
дівчини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53503  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Зашифрованный мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53504  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 
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 "Начинается год"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53505  
 

Дата реєстрації авторського права  04.02.2014  
 
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 "Радио"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53506  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр Миколайович, Дідух Тетяна Іванівна, Чукіна 
Віталія Федорівна  

 
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)  Посібник "Українська мова та література" Власні висловлення. 
Рекомендації щодо написання власного висловлення. Критерії 
оцінювання. Зразки власних висловлювань. Видання 3-е, виправлене й 
доповнене"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику викладено вимоги до написання власного висловлення, 
подано критерії його оцінювання, що розроблені Українським центром 
оцінювання якості освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53507  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Українська література" Хрестоматія для підготовки до 
зовнішнього незалежного оцінювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хрестоматія містить усі твори, передбачені програмою зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2013/2014 навчальному році.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53508  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Українська література" Міні-конспекти для підготовки до 
зовнішнього незалежного оцінювання. Видання 3-е, виправлене"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для опрацювання учнями матеріалу після 
прочитання художнього тексту. Основну частину посібника становить 
цитатний матеріал і літературні диктанти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53509  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр Миколайович, Блажко Марія Богданівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Українська мова та література" Довідник. Завдання у 
тестовій формі. І частина. 3-є видання, виправлене, доповнене"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник містить теоретичний матеріал, а також завдання в тестовій 
формі різного рівня складності з української мови та літератури.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53510  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Українська мова та література" Збірник завдань у тестовій 
формі. ІІ частина. Видання 3-е, виправлене"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник містить завдання в текстовій формі з української мови та 
літератури різного рівня складності. Посібник відповідає вимогам 
сучасної тестології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53511  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

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)  Музичний твір "Неосимфонічна фантазія №16" ("Neosymphonic 
fantazy №16")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір написаний для симфонічного оркестру та електронних 
інструментів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53512  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 
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)  Музичний твір "Неосимфонічна фантазія №18" ("Neosymphonic 
fantazy №18")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір написаний для симфонічного оркестру та електронних 
інструментів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53513  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алексеєнко-Люта Ілона Геннадіївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з кресленнями "Концептуальна модель у стилі 
деконструктивізм"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53514  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимчук Анастасія Ігорівна, Петькун Дмитро Валерійович, Липа 
Павло 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)  Ігровий короткометражний фільм "Кисневий голод"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ми стежимо за людиною, що виконує ранкову пробіжку. Але не через 
бажання підтримати фізичну форму. Герой фільму втікає від міської 
духоти у пошуках місця, де можна вдихнути ковток кисню  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53515  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "За хліб не платять свободою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автобіографічний твір, збірник статей, виступів, інтерв’ю, архівних 
документів Євгена Пронюка. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53516  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергей Русов (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 "Судьба"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53517  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилін Анатолій 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 "Програмна система для проведення 
економічного аналізу діяльності банків з використанням інтервальної 
арифметики та засобів мобільного зв'язку - "НІМ-3" ("НІМ-3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання розрахунків, пов'язаних з 
економічним аналізом діяльності банку, як одного із найважливіших 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

217 

напрямків економічної роботи. Програма забезпечує виконання 
розрахунків у двох варіантах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53518  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гукасян Віру Онікович, Гукасян Віджай Онікович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Многопользовательский социальный 
программный продукт "Vii Engine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації власної соціальної мережі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53519  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Тетяна Михайлівна, Голюк Катерина Олегівна, Коровай 
Світлана Михайлівна, Каратай Ольга Семенівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Формалізована карта виписки з перинатального 
центру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою форму для внесення даних у структорованому 
вигляді з метою обліку, аналізу, медико-соціальної інформації про 
новонароджених дітей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53520  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абаджян Кероб Мартіросович (Абаджян Кероб Мартиросович, АКМ-
73)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект здания "Православная Академия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Архітектурний проект двоповерхової будівлі, представленої у формі 
православного (восьмикінцевого) хреста, який має такі габаритні 
розміри: довжина - 161,8 м, ширина - 100 м, висота - 12,5 м, ширина 
будівлі - 12 м. Спільна площа приблизно 7500 кв. м. На першому 
поверсі буде розташовано приймальню у круглій формі та виставкову 
залу, а на другому - готельний і музейний комплекси.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53521  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абаджян Кероб Мартіросович (Абаджян Кероб Мартиросович, АКМ-
73)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект гостиничного комплекса "Шахматный 
городок"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Архітектурний проект готельного комплексу представлений у формі 
шахової дошки з фігурами, яка має такі габаритні розміри: довжина - 
330 м, ширина -330 м. Спільна площа приблизно 30000 кв. м. Територія 
займає площу 11 га. Тридцять дві будівлі, стилізовані під фігури на 
шаховій дошці, мають різну поверхню.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53522  
 

Дата реєстрації авторського права  05.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абаджян Кероб Мартіросович (Абаджян Кероб Мартиросович, АКМ-
73)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір архітектури "Проект церковного комплекса "Объединение 
Богов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Архітектурний проект церковного комплексу, який має такі габаритні 
розміри: діаметр - 48 м, висота - 25 м. Комплекс об'єднує три основні 
релігії: Буддизм, Християнство та Іслам. Релігійні храми трьох релігій - 
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Буддийський храм, Церква і Мечеть, символічно об'єднуються в один 
спільний комплекс. Всередені комплексу розташований круглий зал 
діаметром 12 м з круглим столом для щорічних зустрічей всіх голів 
світових релігій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53523  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка музики до пісень "Реквием"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53524  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 
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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Маркетинговое исследование лекарственных средств, 
используемых при лечении торакоабдоминальной травмы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика використовується для надання спеціалізованої медичної 
допомоги постраждалим.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53525  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматенко Олександр Петрович, Заруцький Ярослав Леонідович, 
Соломенний Андрій 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 "Фармакоекономічна оцінка медикаментозного 
забезпечення постраждалих із торакоабдомінальною травмою"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика розроблена з метою оптимізації моделі медикоментозного 
забезпечення постраждалих.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53526  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шматенко Олександр Петрович, Притула Руслан Леонідович, 
Приходько Тетяна Володимирівна, Соломенний Андрій Миколайович, 
Семенченко Геннадій Борисович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Порядок ліцензування та обігу наркотичних засобів 
психотропних речовин і прекурсорів в медичній службі Збройних Сил 
України" частина І"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальний посібник складено у відповідності з програмою підготовки 
офіцерів запасу в вищих медичних навчальних закладах освіти III - IV 
рівня акредитації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53527  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лукашенко Альвіна Василівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 
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)  Твір художнього дизайну "Концептуальна модель стійки для прихожої 
у класичному стилі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53528  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельниченко Вікторія Борисівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, 
креслення, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Концептуальна модель "Диван-
трансформер для вітальні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53529  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гумулінські Мечислав Мечиславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "MG-Photo-2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Композиція фотографічних творів представляє традиції України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53530  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Марія Валеріївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Концептуальна модель стільця "Стихія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53531  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козійчук Катерина Олександрівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Концептуальна модель "Ліжка-трансформеру в стилі 
романтизм"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53532  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистун Леся Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Любов життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло 9 віршів, а саме: "Любов життя", "О пісня", "Твои 
глаза", "Мої сни", "Страсти", "Любов", "Де ти", "Той час", "Ніщо не 
заслужить мене"  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53533  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойлюк Вячеслав Володимирович, Гаврилін Павло Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський державний аграрний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру "Методика 
визначення динаміки абсолютної площі кишечника і його лімфоїдних 
утворень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53534  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Микола Анатолійович, Савченко Іван Володимирович, 
Рябічев Віктор Дронович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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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 "Інтелектуальна система підтримки 
прийняття рішень при визначені теплової навантаги на людину при 
розробці схеми розміщення ГІВ з урахуванням теплотехнічних 
властивостей екрануючих поверхонь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма складається з чотирьох частин: моделування виробничого 
приміщення, моделювання робочих місць, розміщення та редагування 
ГІВ, вивід рішення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53535  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 

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 "Тону в твоих глазах..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Російська лірична пісня, яка розповідає про перший погляд очі в очі, 
який побуджує перші почуття любові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53536  
 

Дата реєстрації авторського права  06.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "С друзьями веселее!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Історія про чотирьох друзів, які разом подорожують та пізнають 
навколишній світ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53537  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ануфрієв Костянтин Володимирович (Радош Константин 
Владимирович)  

 
Повне ім’я або 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 "Центр Обучения Самозащите – 
«Radosh – Style» спортивная и психологическая подготовка"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В програмі розкриті основні напрямки фізичної та психологічної 
підготовки. Описана методика і приклади використання речових ігор. 
Основні напрямки діяльності та підготовки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53538  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просалова Віра Андріївна  
 

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 "Українська література міжвоєнних десятиліть 
в еміграції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів Оприлюднення: Українська література міжвоєнних десятиліть в 
еміграції:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 
закладів.-Донецьк: Норд-Прес, 2008. - 236с. 

 

Анотація   

У посібнику розглядається український літературний процес 
міжвоєнної доби за межами України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53539  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міннуллін Олег Рамільович  
 

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 "Энтелехия лирики: пути становления 
лирического рода литературы"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Энтелехия лирики: пути становления лирического 
рода литературы: учеб. пособие по спецкурсу/ОлегРамильевич 
Миннуллин.-Донецьк: ДонНУ,2012.-243с. 

 

Анотація   

У книзі розглянуто становлення ліричного роду літератури як 
багатовимірної динамічної цілісності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53540  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрій Писаренко (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Історичний роман "З Україною в серці, з шаблею в руці"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман розповідає про одне з численних антибільшовицьких селянських 
повстань 1920-1921 рр., що спалахнуло на Полтавщині. На чолі цього 
виступу став юний отаман Леонтій Христовий.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53541  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвійчук Людмила 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)  Навчальна комп'ютерна програма "Multus compactus tutor & ML" на 
підтримку курсу "Емпіричні методи програмної інженерії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53542  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Просалова Віра Андріївна, Бердник Олена Станіславівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія  "Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і 
рецептивний аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інтертекстуальність художнього тексту: 
текстотвірний і рецептивний аспекти. Монографія/Віра Просалова, 
Олена Бердник.-Донецьк: Норд-Прес,2010.-152с. 

 

 

Анотація   

В монорграфії розглядається проблема інтертекстуальності та рецепції 
художнього слова, конкретизується категоріальний апарат 
міжтекстових студій, уточнюється семантика відповідних 
літературознавчих понять.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53543  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравченко Оксана Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Категорія піднесеного: естетика і поетика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: Категорія піднесеного: естетика і поетика: 
Монографія.-Донецьк: ДонНУ,2011.-320с. 

 

Анотація   

Монографія присвячена вивченню естетичного потенціалу категорії 
піднесеного та щляхів її поетологічно] конкретизації у творчості 
М.Гоголя, А.Бєлого, В’яч.Іванова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53544  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісенно-музична збірка "Безумный мир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В своїх піснях та музиці я хотів відродити особливий дух того 
незабутнього часу, коли на сценах сяяли куміри рока 60-х та 70-х років 
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минулого сторіччя, які залишили величезний відбиток в моєму серці. 
Якщо мені це вдалося, буду дуже радий.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53545  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Аналітична метафорично-асоціативна 
терапія" ("АМАТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір розроблено для практичних психологів-консультантів в методі 
позитивної психології. Подано алгоритм роботи короткотермінової в 
консультуванні - аналітичної метафорично-асоціативної терапії, що 
включає в себе еклектику різних технік та напрямків, та будується на 
засадах позитивної психотерапії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53546  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тітова Ольга Іванівна (Титова Ольга Ивановна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник казок "Лирические сказки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірник входять понад 20 казок. Різні види казок відрізняються 
характером сюжету, ідеєю, поетичністю. Ці оригінальні казки з їх 
надзвичайними героями дозволяють побачити те, чого в реальному 
житті ми не зауважуємj: у самому прозаїчному, повсякденному 
знаходити незвичайне, ліричне. Зміст казок полягає в поезії дійсності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53547  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кундельчук Оксана Петрівна, Давидов Олексій Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Палеоекологія: Робочий зошит для практичних 
та семінарських занять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить практичні та семінарські заняття з курсу 
палеоекології. Завдання практичних робіт включають таблиці, 
графіки, схеми, малюки та картографічні матеріали, необхідні для 
засвоєння питань, передбачених програмою дисципліни і освітньо-
кваліфікаційною програмою підготовки студентів екологів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53548  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидов Олексій Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Географія материків та океанів: Робочий зошит для 
практичних та семінарських занять. Навчальний посібник. Частина 2. 
Південна Америка, Антарктида, Африка, Австралія, Океанія, Тихий та 
Індійський океани"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить практичні та семінарські заняття з курсу географії 
материків та океанів. Завдання практичних робіт включають 
статистичний матеріал, картографічні заготовки, методичні поради, 
що дозволяє студентам оволодіти всіма необхідними знаннями та 
навичками, передбаченими програмою дисципліни і освітньо-
кваліфікаційною програмою підтримки студента-географа.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53549  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Валентина Дмитрівна, Куриленко Наталія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Людина в електромагнітному 
павутинні"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику зібрано навчально-методичні матеріали, які надають 
вчителю фізики дидактичну допомогу при проведенні курсу за вибором 
учнів "Людина в електромагнітному павутинні".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53550  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манилов Олег Володимирович, Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 
захисту інформації "HP - Encryptor UA". Центр генерації ключів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для генерування ключових 
документів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53551  
 

Дата реєстрації авторського права  07.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манилов Олег Володимирович, Сільвестров Руслан Георгійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 
захисту інформації "HP - Encryptor UA". Модуль шифрування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для створення захищених мереж, 
захисту транзитного трафіку між різними вузлами мережі та захисту 
трафіку апаратного засобу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53552  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янчук Віра Василівна, Айлікова Ганна Вітольдівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система класифікацій та класифікатор просторових 
об'єктів містобудівної діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виділення на основі містобудівного та математичного аналізу із 
сукупності характеристик геопросторових об'єктів найбільш загальних 
та створення груп та підгруп. Математичний аналіз такого групування 
полягає у виділенні із багатопланових ознак об'єктів, що відповідають 
ознакам системності та універсальності і створення множин об'єктів, 
що не перетинаються.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53553  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленька-Свистович Леся Володимирівна, Ковалевський Єжи, 
Ярмолюк Микола Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Польська мова (2-й рік навчання) для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою. Підручник для 
6 класу для загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53554  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Польська мова (6-й рік навчання) для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням українською мовою. Підручник для 
6 класу для загальноосвітніх навчальних закладів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53555  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Індик Валерій Васильович, Южда Сергій Петрович, Яременко Андрій 
Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування пристроєм комутації та 
маршрутизації мовної інформації TALK2BITS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автентифікації, авторизації та 
маршрутизації мовного навантаження в захищених мультисервісних 
мережах. Як комунікаційна платформа 4-го класу програма підтримує 
наступні функції: контроль якості каналів зв'язку, використання 
статичних та динамічних правил комутації зовнішніх каналів зв'язку, 
запис CDR в реальному режимі часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53556  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прищепа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I'm alive"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53557  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прищепа Катерина Ігорівна (ILLARIA)  
 

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 з текстами "13 місяців"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли такі пісні "Ой, ти жайворонку", Вербова дощечка", 
"Проведу свою русалочку", "Й уберемо Куста", "На Івана, на Купала", 
"Ой, верше мій, верше", "Ой, літає соколоньку", "Цвіте терен", 
"Кам’яна гора", "Ой, спи дитя", "Ой, ходить сон коло вікон", "Ой, 
сивая тая зозуленька", "Божа мати".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53558  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 
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 "Часть II. Объединение научно-исследовательских 
институтов и прочих объектов науки "Вечно живого атома Вселенной 
от Музыки Е.А.", (авторское свидетельство № 50992 от 28.08.2013 г.). 
Положение о литературном произведении к части 1 и 2" ("ОНИИ и 
прочих объектов науки "ВЖАВ от Музыки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор твору відкриває в своєму творі 15 новітніх підприємств, які 
доповнюють попередню І частину твору, де їх вказано 16. Всього 31 
підприємств новітніх технологій, які будуть працювати з допомогою 
мирного атома Всесвіту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53559  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Андрій Євгенович, Галій Данило Ігоревич  
 
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 до телевізійної передачі "Тест на недвижимость"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53560  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно" Лактіонова Тетяна Миколаївна, Медведєв Віталій Володимирович, 
Савченко Константин Васильович, Бігун Оксана Миколаївна, Шейко 
Сергій Миколайович, Накісько Світлана Геннадіївна  
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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)  Книга "База данных "Свойства почв Украины" (структура и порядок 
использования)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднено: Т.Н.Лактинова, В.В. Медведев, К.В. Савченко, 
О.Н.Бигун, С.Н.Шейко, С.Г.Накисько. База даних "Свойства почв 
Украъны" (структура и порядок использования). Изд.2-ое.- Харьков: 
ЦТ№1, 2012.-150с. 

 
Анотація   

Описано структуру бази даних реляційного типу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53561  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович, Лактіонова Тетяна Миколаївна, 
Донцова Лариса В’ячеславівна  

 

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 учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность 
сельскохозяйственных культур"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів Оприлюднення: В.В. Медведев, Т.Н. Лактионова, Л.В. Донцова. 
Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность 
сельскохозяйственных культур.- Х:Апостроф,2011.-224с. 

 

Анотація   

У книзі подано картографо-аналітичну характеристику грунтових 
гідрологічних констант та інших водних властивостей в орних грунтах 
України.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53562  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут 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)  Книга "Мониторинг почв Украины"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднення: В.ВМедведев. Мониторинг почв Ураины. Концепция. 
Итоги. Задачи. (2-ое пересмотренное и дополненное издание). Харьков: 
КП "Городская типография", 2012,536с. 

 

Анотація   

У книзі описаний фоновий, стандартний, кризовий, спеціальний, 
науковий моніторинг грунтів як складової частини удосконаленої 
концепції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53563  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний науковий центр "Інститут 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)  Книга "Физическая деградация чернозёмов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюдено: В.В.Медведев. Физическая деградация чернозёмов. 
Диагностика. Причины.Следствия. Предупреждение. - Харьков: Изд-во 
"Городская типография",2013.-324с. 

 

Анотація   

Основною причиною фізичної деградації є перевищення рівня 
механічного навантаження здібності грунтів до відновлення модельних 
параметрів структури, властивостей і режимів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53564  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Микола Васильович, Тімченко Дмитро Олегович, Круглов 
Олександр Вікторович, Назарок Павло Геннадійович  

 

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-методичний посібник "Методичні засади ерозійно-безпечного 
функціонування сучасних агроландшафтів України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів Оприлюднено: М.В. Куценко, Д.О. Тімченко, О.В. Круглов, П.Г. 
Назарок Методичні засади ерозійнобезпечного функціонування 
сучасних агроландшафтів України. (Науково-методичний посібник). - 
Харків. Вид. КП “Міська друкарня, 2012. - 104 с. 

Анотація   
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Посібник влючає елементи інформаційного забезпечення системи 
охорони грунтів від ерозій, методичні основи формування просторової 
структури сталих агроландшафтів, і т. д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53565  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балюк Святослав Антонович, Заришняк Анатолій Семенович, 
Лісовий Микола Вікторович  

 

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 "Агрохімічне забезпечення землеробства України на період 
до 2020 року" (концептуальні положення)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднено: Агрохімічне забезпечення землеробства України на 
період до 2020 року (концептуальні положення) / за ред. С.  А.  Балюка, 
А.  С.  Заришняка, М.  В.  Лісового. – Харків: Міськдрук, 2013. – 58 с. 

 

Анотація   

Визначено пріоритетні напрями розвитку агрохімічного забезпечення 
землеробства, шляхи їх реалізації та науковий супровід у сучасних 
ринкових умовах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53566  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куценко Микола Васильович  
 

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 практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів) Монографія "Геосистемні основи регулювання ерозійно-
акумулятивних процесів: геоморфносистемний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднено: Куценко М. В. Геосистемні основи регулювання 
ерозійно-акумулятивних процесів:геоморфосистемний аспект: 
Монографія. – Харків: , 2012. - 262 с. 

 

Анотація   

Монографія містить геосистемну концепцію, методологію та методичні 
засади ерозійно-акумулятивних процесів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53567  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Iva Rich (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 "Superhero"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За змістом твір повертає молоду людину у її пізнє дитинство, коли мрії 
були сповнені юнацького романтизму і абсолютної впевненості у 
своєму особливому призначенні на планеті людей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53568  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Iva Rich (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 "Over"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За змістом твір призначений нагадати усім закоханим, яким 
неймовірно тяжким може бути розлучення з коханою людиною, коли 
насправді серце не може і не хоче з цим упокоритися.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53569  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поясик Оксана 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)  Навчальний посібник "Історія педагогіки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів Опублікування: Поясик О.І. Історія педагогіки: Навчальний посібник / 
О. І. Поясик. - Івано-Франківськ: НАІР, 2013. - 272 с. 

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник створено до програми курсу "Історія 
педагогіки" для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" 
педагогічних університетів, інститутів. У запропонованому посібнику 
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представлено історію зарубіжної та української школи та педагогіки; 
висвітлено процес розвитку теорії та практики виховання, навчання в 
минулому, виявлено закономірності цих процесів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53570  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Човган Ростислав Ярославович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір Літературний письмовий твір учбового характеру, фотографічний твір, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мої літні канікули (програма самооздоровлення)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В авторській програмі розроблено щоденний індивідуальний план 
утвердження здоров'язберігаючої поведінки дітей на період канікул з 
конкретними комплексами фізичнох вправ та методичними порадами, 
щодо їх використання у щоденному побуті. Програма допоможе 
підвищити рівень рухової активності та дасть можливість самостіно 
здіснювати контроль за приростом показників розвитку власних 
фізичних якостей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53571  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно" Медведєв Віталій Володимирович, Лактіонова Тетяна Миколаївна, 
Пліско Ірина Владленівна, Бігун Оксана Миколаївна, Шейко Сергій 
Миколайович, Накісько Світлана Геннадіївна  

 

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)  Книга "Агрономічно орієнтоване районування земель за 
властивостями ґрунтів" (обґрунтування, методи, приклади)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів Оприлюднено: Агрономічно орієнтоване районування земель за 
властивостями грунтів (обгрунтування, методи, приклади)/ 
В.В.Медведєв, Т.Н. Лактіонова, І.В.Пліско, О.М.Бігун, С.М.Шейко, 
С.Г.Накісько.-Харків: КП "Міськдрук", 2012.-100с. 

 

Анотація   

Обгрунтовано поняття агрономічно орієнтованого районування орних 
земель  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53572  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медведєв Віталій Володимирович, Лактіонова Тетяна Миколаївна  
 

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)  Книга "Гранулометрический состав почв Украины" (генетический, 
экологический и агрономический аспекты)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Оприлюднено: В.В. Медведев, Т.Н. Лактинова. Гранулометрический 
состав почв Украины (генетический, экологический и агрономический 
аспекты). - Харьков: Апостроф, 2011.-292с. 

 

 

Анотація   

У книзі зведено інформацію про гранулометричний склад грунтів і 
материнських порід, що розповсюджені в Україні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53573  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чебаненко Аріна Андріївна  
 

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 "Універсальний спортсмен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Герої програми зможуть наочно продемонструвати можливості 
людського тіла і підтвердити, що навіть людина, яка далека від спорту, 
при регулярних треніваннях зможе продемонструвати гідні спортивні 
результати.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53574  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

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  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smash The Evil"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це інтерактивна комп'ютерна гра з напричуд красивою графікою, яка 
дарує ефект присутності в чарівному королівстві. Програма тренує 
зорову пам'ять, розкриває варіативне просторове мислення. Поетапний 
план ведення гри допоможе користувачу отримати задоволення від гри 
та з успіхом пройти всі її рівні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53575  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "СУДЬБА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53576  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ТИШИНА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53577  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 

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 "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53578  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53579  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ЭТОТ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53580  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "ОСЕННЯЯ БОССАНОВА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53581  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ВРЕМЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53582  
 

Дата реєстрації авторського права  08.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фельдман Ігор  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "ОСТАЛСЯ ТЫ ОДИН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53583  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Тетяна Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (2-й рік навчання)" підручник для 6-го класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53584  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Французька мова (2-й рік навчання)" підручник для 6-го класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53585  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Миргородський Сергій 
Миколайович, Чопенко Юрій Григорович, Лошак Іван Анатолійович, 
Ковальов Юрій Петрович, Марков Ігор Миколайович  

 

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)  Архітектурний твір "Створення культурно-мистецького та музейного 
комплексу "Мистецький арсенал" на вул. Івана Мазепи, 28-30 у 
Печерському районі м. Києва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53586  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гросул Андрій Євгенович, Галій Данило Ігоревич  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепередачі про житлову нерухомість "Тест на недвижимость"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53587  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ 
ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УПРАВЛІННІ ДОРОЖНІМ РУХОМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Надано опис структурних схем раціональних агентів, проектування 
яких є задачею штучного інтелекту. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53588  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Птиця Геннадій Григорович  
 

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 "ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53589  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковцур Катерина Григорівна, Нефьодов Микола 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 наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Резервирование парка 
подвижного состава с учетом запаса по грузоподъемности при доставке 
продовольственных товаров в торговые точки "мелких форматов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53590  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Дизайн сайта по интернет-адресу "www.kibet.com"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дизайн сайту розроблений з урахуванням новітніх досягнень інтернет-
торгівлі з використанням найбільш зручного трьохрівневого меню, із 
застосуванням сучасних технологій у помаранчевих кольорах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53591  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Відчуття щастя... Кожна людина, яка живе на Землі, постійно прагне 
відчути і пережити цей дивовижний стан.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53592  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мозговий Леонід Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Антропомістичні константи в структурі світогляду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Мозговий Л.І. Антропомістичні константи в структурі світогляду: 
Монографія. Вид. 3-тє, перероб. і доп. / Л.І. Мозговий. - Слов'янськ: 
Видавництво "Друкарський двір", 2013. - 280 с. 
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Анотація   

Монографія написана для науковий працівників, студентства і 
широких верств читачів, кому не байдужі проблеми духовної цілосності 
людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53593  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребельнікова Тетяна Василівна, Борис Олег Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Євроінтеграція - більше, ніж папірець"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53594  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдук Наталя Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Посмотри на жизнь свысока или Книга о Подсознании и 
Сознании", том І   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга про свідомість та підсвідомість людини. Написана для усіх, але 
не кожен зможе її прочитати.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53595  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис "Концертний костюм учасника національного спортивного 
балету України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53596  
 

Дата реєстрації авторського права  10.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Замки Західної України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір представлений у вигляді туристичної карти з позначенням місць 
розташування історичних пам'яток - замків західний областей України. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53597  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жумашева Кайриніса Амановна  
 
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)  Рукопис книги "Тарас Шевченко. Кобзар". Переклад поетичних 
творів Тараса Шевченко на казахську мову" ("Тарас Шевченко 
"Кобзар")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53598  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крикуненко Віталій Григорович  
 

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)  Рукопис книги "Тарас Шевченко. Кобзарь". Новые переводы 
поэтических произведений Тараса Шевченко на русский язык" 
("Тарас Шевченко. Кобзарь")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірника увійшли вірші та поеми Т.Г. Шевченка в нових перекладах 
російською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53599  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Українська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською мовою. Підручник для 4 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за програмою, що відповідає новому Державному 
стандартові базової і повної загальної освіти.  
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53600  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламар Антоніна Степанівна  
 

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 розвитку здібностей студентів технічних 
спеціальностей до створення об'єктів інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Технічні здібності являють собою складне поєднання якостей людини. 
Розвиток технічних здібностей є передумовою технічного 
винахідництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53601  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Curs integrat. "Literatura" (moldoveneasca si universala). 
"Інтегрований курс "Література" (молдовська та світова)" підручник 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням 
молдовською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53602  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцук 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 "RTV Web-server 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс призначений для автоматизації доставки аудіо 
та відео медіа-матеріалів на об'єкти мовлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53603  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцук 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 "RTV Client 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс призначений для автоматиизації доставки аудіо 
та відео медіа-матеріалів на місцях мовлення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53604  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавель Віталій Миколайович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "СПОСІБ НАДАННЯ РЕКЛАМНИХ 
ПОСЛУГ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекламодавець звертається до оператора мобільного зв'язку, який 
надає послуги з розміщення реклами шляхом заміни гудків виклику на 
слоган, аудіоролик, музичну заставку, що асоціюється з торговою 
маркою рекламодавця і тому подібне.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53605  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Хвороби та шкідники гречки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто народногосподарське значення, біологічні та ботанічні 
особливості гречки. Висвітлені найбільш поширені хвороби та 
шкідники культури гречки, особливості їх прояву та основні заходи 
боротьби з ними.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53606  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Агроекологічне обгрунтування адаптивних технологій 
вирощування круп'яних культур у різних грунтово-кліматичних 
районах півдня України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії обгрунтовано адаптивні технології вирощування зерна 
гречки та проса в різних агрокліматичних районах півдня України з 
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метою впровадження інноваційного напряму розвитку галузі 
зерновиробництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53607  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Адаптивні технології вирощування гречки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику узагальнено результати досліджень із біології 
та технології вирощування гречки. Викладено історію культури, 
систематику й екологію.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53608  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарко Маргарита Василівна, Панченко Юлія Володимирівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Детерминанты бизнес-среды для формирования 
инновационного сектора экономики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено структурно-функціональну модель формування бізнес-
середовища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53609  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Психодіагностика 
розладів харчової поведінки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розробка належить до клінічної психології, і може бути використана 
при дослідженні значної кількості людей одночасно, дозволяє виявляти 
ранні форми порушень поведінки, зокрема харчової поведінки 
особистості.   

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53610  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліка Семен Еммануїлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник "Моя Одесса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

„Моей Одессе”, „Трасса здоровья”, „Милая моя”, „Кодор Моя 
певунья”, „Прощание с друзьями”, „Милый дворник”, „Счастье”, 
„Мама”, „Романс”, „Навеяло...”, „Мое поколение”,  „Молодоженам”,  
„Сыну”, „Хотелось бы побольше говорить”, „Когда ты не слышишь”, 
„Слушая Джаз”, „Новый год в Одессе”, „Одесса - Мама де Рибаса”. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53611  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Limba moldoveneasca" "Молдавська мова" підручник для 6 
класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдавською 
мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53612  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Купава Ліліана Михайлівна, Аржинт 
Альона Георгіївна  

 

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 "Citirea literara" (Літературне читання) підручник для 3 
класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдавською 
мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53613  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Наку Алла Леонідівна, Гарага Марія 
Семенівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Limba moldoveneasca" (Молдавська мова) підручник для 3 
класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдавською 
мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53614  
 

Дата реєстрації авторського права  11.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк Оксана Дмитрівна)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Англійська мова (6-й рік навчання)" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53615  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій анімаційного фільму "Диктатор"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53616  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руденко Сергій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман-сценарій "Из дневников маркиза Ле Руа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53617  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сахацький Данило Станіславович, Білік 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 "Фінансовий Брокер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма виконує функцію фронт системи в точках продажу в тому 
числі відділеннях банку, контракт-центрах і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53618  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маслюк Василь Васильович, Єна Анатолій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний текстовий комплекс для 
професійного психофізіологічного відбору спеціалістів, які зайняті на 
роботах з підвищеною небезпекою" ("ВЕРСІЯ 1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53619  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Майя Іванівна, Галян Євгенія Борисівна, Іванов Валентин 
Володимирович  

 
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 "Інструкція для ознайомлення з роботою 
апарата для електростимуляції з біокеруванням ТРЕНАР-01"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма містить основні дані про апарат: призначення, технічні та 
функціональні характеристики, комплект поставки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53620  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Майя Іванівна, Галян Євгенія Борисівна, Лаута Альбіна 
Дмитрівна, Підопригора Олена Миколаївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 
науки України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Методика тренування рухів при 
різноманітних захворюваннях центральної та периферичної нервової 
системи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма являє собою довідник і містить основні дані про методики 
цілеспрямованого тренування рухів на базі програмної 
електростимуляції для відновлення рухової активності людини та ін.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53621  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вовк Майя Іванівна, Галян Євгенія Борисівна, Горбаньов Володимир 
Миколайович, Шевченко Анатолій Борисович  

 

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 "Інструкція для ознайомлення з роботою 
апарата для електростимуляції з біологічним зворотним зв’язком 
ТРЕНАР-02"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма містить основні дані про апарат: призначення, технічні та 
функціональні характеристики, комплект поставки. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53622  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попов Михайло Григорович, Тютюнник Тетяна Яківна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Існування числення простих і складених чисел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглядається пропозиція розв’язування задачі пошуку 
простих чисел з використанням сучасних комп’ютерних засобів та бех 
таблиці простих чисел.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53623  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бурка Андрій Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Система" 

 

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 "dPOS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма реалізує інтерфейс робочого місця касира та дозволяє 
автоматизувати розрахункові операції з використанням торговельного 
обладнання у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, сфері 
послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53624  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчук Віктор Васильович, Гринчук Віктор Мефодійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-дослідна робота "Актуалізація регіонального сегменту 
державної інноваційної інформаційної інфраструктури для 
супроводження процесів інтеграції науки з промисловою та соціально-
економічною сферами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53625  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нідзельський Михайло Якович, Цветкова Наталія Володимирівна, 
Давиденко Вадим 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)  Навчальний посібник "Панорамна рентгендіагностика при 
протезуванні щелеп з різною локалізацією дефектів зубних рядів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для надання  висококваліфікованої та ефективної ортопедичної 
допомоги населенню необхідно дотримуватися загальноприйнятих 
методів обстеження хворого.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53626  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвієнко Роман Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерна програма для оцінювання 
рівня знань змінних інженерів газоперекачувальних агрегатів типу 
ГПА-Ц1-16С"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма представляє собою комплексний 7-рівневий тест із 
зросточкою складністю тестових запитань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53627  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

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 МОРФОЛОГІЧНОГО 
ОПИСУ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ ТИПІВ ФІГУРИ ЛЮДИНИ У 
ДОСЛІДЖУВАНІЙ ВИБІРЦІ АНАЛІТИЧНИМ ШЛЯХОМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Виконано аналіз існуючих методів визначення типів фігур людини за їх 
морфологічною характеристикою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53628  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Злоцький Олександр Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Запорожье - моё вдохновение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53629  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабінін Сергій 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)  Збірка творів "С добрым именем, пусть не великим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53630  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станіслав Грак (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 "Паперова лялька"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53631  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сав’юк Лариса Олександрівна, Матвієнко Роман Михайлович, Рогач 
Артур Олегович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Віртуальний прилад управління 
термодинамічним об’єктом з розподіленими параметрами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для проведення експерементальних досліджень 
по збору, збереженню та обробці даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53632  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сав’юк Лариса Олександрівна, Матвієнко Роман Михайлович, 
Михайлів Назар 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 "Підвищення готовності змінних інженерів 
газоперекачувальних агрегатів типу ГПА-Ц1-16С до виконання 
професійних обов’язків в нештатних ситуаціях" 
("ProfessionalRecruitment 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В програмі реалізована статестична обробка даних, отриманих після 
відпрацювання змінними інженерами нештатних ситуацій на 
тренажері-імітаторі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53633  
 

Дата реєстрації авторського права  12.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Оксана Леонідівна, Швед Микола Іванович, Сусла 
Олександр Богданович, Прокопович Олена Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Нетрадеційна 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  53634  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапченко Людмила Іванівна, Балан Павло Георгійович, Матяш 
Надія Юріївна, Мусієнко Микола Миколайович, Славний Павло 
Сидорович, Серебряков Валентин Валентинович, Поліщук Валерій 
Петрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Біологія" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53635  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бандровський Олександр Генріхович, Власов Віталій Сергійович  
 

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)  Рукопис підручника "Всесвітня історія. Історія України" підручник 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53636  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Терещук Борис Миколайович, Дятленко Сергій Миколайович, Гащак 
Володимир Михайлович, Лещук Роман Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для хлопців)" підручник для 
6 класу загальнооосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53637  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железняк Світлана Миколаївна, Ламонова Оксана Василівна  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

261 

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)  Рукопис підручника "Образотворче мистецтво" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53638  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (2-й рік навчання)" підручник 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53639  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Іспанська мова (6-й рік навчання)" підручник 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53640  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пестушко Валерій Юрійович, Уварова Ганна Шевкетівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Георграфія" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53641  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Істер Олександр Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53642  
 

Дата реєстрації авторського права  13.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Несвіт Алла Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова (6-й рік навчання)" підручник 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53643  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Світова література" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53644  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53645  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заболотний Олександр Вікторович, Заболотний Віктор Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 6 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53646  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойченко Тетяна Євгенівна, Василашко Ірина Павлівна, Василенко 
Світлана Василівна, Гурська Олена Костянтинівна, Гущина Наталія 
Іванівна, Коваль Ніна Степанівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Основи здоров’я" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53647  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова Людмила 
Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53648  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Тетяна Михайлівна, Самонова Олена Ігорівна, Приймака 
Алла Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (2-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53649  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Англійська мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням англійської мови" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53650  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (6-й рік навчання)" підручник 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53651  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова для спеціалізованих шкіл з 
поглибленим вивченням французької мови" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53652  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна, Трінька Ганна Юріївна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Німецька мова для спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням німецької мови" підручник для 6 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53653  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлига 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 "МастерПлат" ("Програма "МастерПлат")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53654  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутницький Олександр Едмундович, Петровський Леонід 
Михайлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Дунаєвецький ливарно-
механічний завод" 

 
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 "Паспорт. Засувка паралельна 
двохдискова з висувним шпинделем чавунна під електропривод" 
("30ч906бр")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Експлуатаційний документ (в т.ч. містить відомості про гарантії 
виробника, визначає основні параметри  та характеристики 
(властивості) з випуску продукції, скорочена назва якої "30ч906бр".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53655  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутницький Олександр Едмундович, Петровський Леонід 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Дунаєвецький ливарно-
механічний завод" 

 

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 "Паспорт. Засувка паралельна 
двохдискова з висувним шпинделем чавуна" ("30ч6бр")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Експлуатаційний документ (в т.ч. містить відомості про гарантії 
виробника, визначає основні параметри  та характеристики 
(властивості) з випуску продукції, скорочена назва якої "30ч6бр".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53656  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутницький Олександр Едмундович, Петровський Леонід 
Михайлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Дунаєвецький ливарно-
механічний завод" 

 

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 "Засувки клинові з висувним 
шпинделем. Технічні умови (ТУ.УЗ.22.00218360.007-94)" ("ТУ 
22.00218360.007-94")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Експлуатаційний документ (в т.ч. містить відомості про гарантії 
виробника, визначає основні параметри  та характеристики 
(властивості) з випуску продукції, скорочена назва якої "31ч6бр".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53657  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутницький Олександр Едмундович, Петровський Леонід 
Михайлович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Дунаєвецький ливарно-
механічний завод" 

 

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 "Засувки паралельні дводискові з 
висувним шпинделем чавунні. Технічні умови (ТУ УЗ 22-21331379-058-
97)" ("ТУ 22-21331379-058-97")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Експлуатаційний документ (в т.ч. містить відомості про гарантії 
виробника, визначає основні параметри  та характеристики 
(властивості) з випуску продукції, скорочена назва якої "30ч6бр" та 
"30ч906бр".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53658  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивоконь Олександр Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розширений реферат твору "Модифікована 
періодична таблиця хімічних елементів Д.І. Менделєєва" ("Періодична 
таблиця хімічних елементів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська таблиця хімічних елементів, як і таблиця Д.І.Менделєєва, 
відповідає періодичному закону і відкриває можливість для виявлення 
невідомих хімічних елементів.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53659  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Механізм високотемпературної надпровідності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Показано, що в купратних ВТНП при їх охолодженні виникають 
дефекти кристалічної гратки.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53660  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Надія Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картографічний твір наукового історично-географічного характеру 
"Історично-географічне відкриття в Україні. Historical and Geografical 
discovery in Ukraine" ("Україна є диво Боже! Ukraine is a miracle of 
God!")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53661  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мазур Олександр 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)  Малюнок "Ukraine. The Health of the Nation"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок є символом Благодійної організації  України-Здоров'я нації .  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53662  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаврюсєв Сергій Михайлович, Гаврюсєва Тетяна 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 "Система оцінювання знань" ("СОЗ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма направлена на визначення рівня, шляхом проходження 
тестування в електронній формі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53663  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кишинець Володимир Юрійович, Тучин Сергій Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український державний центр по 
експлуатації спеціалізованих вагонів" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Комплект конструкторської 
документації на з'єднання для безнарізних труб пневматичних систем 
рухомого складу залізничного транспорту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою комплект конструкторської документації на наступні 
з'днання для безнарізних труб пневматичних систем рухомого складу 
залізничного транспорту: штуцерні БТМ 01, БТМ 02 і БТП 04, ніпельне 
БТП 03, муфтові БТМ 05 і БТП 06 та трійник 115-2Т.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53664  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілюхін Олександр Володимирович, Капустін Ігор Леонідович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український державний центр по 
експлуатації спеціалізованих вагонів" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір технічного характеру "Соединения для 
безрезьбовых труб пневматических систем подвижного состава 
железнодорожного транспорта. Технические условия. З'єднання для 
безнарізних труб пневматичних систем рухомого складу залізничного 
транспорту. Технічні умови. ТУ У 30.2-01056362-003:2012" ("ТУ У 30.2-
01056362-003:2012")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір встановлює технічні вимоги щодо з'єднань для безнарізних труб 
пневматичних систем рухомого складу залізничного транспорту і 
призначений для їх сертифікації, виготовлення та експлуатації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53665  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кошарний Володимир Віталійович, Абдул-Огли Лариса 
Володимирівна, Шаторна Вера Федорівна, Савенкова Олена 
Олександрівна, Кошарний Віталій Федорович, Яцуненко Анатолій 
Григорійович, Дробахін Олег Олегович, Рябчій Володимир Денисович  

 

Повне ім’я або 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 "Влияние электромагнитного излучения на органогенез"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53666  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Схема для часткової вишивки 
бісером "Калина"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53667  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Носир Ігор 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 "Методика розрахунку тензорезистивного 
давача сили"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програму створено за допомогою мови це С.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53668  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ПРИМЕНЕНИЕ РАПСОВОГО 
МАСЛА В СОСТАВЕ ВОДОРАСТВОРИМОЙ ЭМУЛЬСИИ КАК 
ПРИЛИПАТЕЛЯ (АДЪЮВАНТА)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53669  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іда Айріс (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 "Мир Спунов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Казка розповідає про світ маленьких істот, які весь час сплять. Та 
одного разу у всіті снупів стається недзвичайна подія: прокидається 
один із снупів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53670  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нездойминога Валентина Яківна  
 
Повне ім’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 віршів для дітей "Від весни до весни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга віршів рекомендована для дітей дошкільного та молодшого 
шкільного  віку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53671  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіховська 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)  Стаття "Методи та моделі оцінки проектів підприємств силової 
електроніки в умовах невизначеності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячується удосконаленню іноваційної діяльності 
підприємств  силової електроніки шляхом покращення якості 
оцінювання наукових проектів в умовах нечіткої інформації за 
допомогою експертних методів оцінювання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53672  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Шаров Сергій Володимирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Електронний засіб навчального призначення "Історія 
української літератури І половина ХІХ століття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Видання висвітлює історію українського літературного процесу періоду 
І половини ХІХ століття.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53673  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна, Шаров Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Електронний засіб навчального призначення "Творчість 
К. Гордієнка: художній і культурний феномен  ХХ ст."   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для студентів філологічних спеціальностей та може 
бути корисним вчителям-предметникам та учням загальноосвітніх та 
спеціалізованих шкіл.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53674  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яким Роман Ярославович, Ужегова Ольга Анатоліївна, Юнчик 
Микола Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TeploTECH"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма допомагає виконувати теплотехнічні розрахунки і 
перевіряти багатошарові огороджувальні конструкції на віповідність 
нормам і правилам.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53675  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивак Сергій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Нові зображення флюгерів Сивака і зображення 
адресної таблички" ("флюгери Сивака і адресна табличка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення пристроїв для визначення напрямку і швидкості вітру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53676  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Салагор Галина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

275 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка учбових творів "Дидактичні матеріали для вивчення 
англійської мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з твору "Му АВС Прописи - розмальовки" та 
твору "Фонетичні картки з англійської мови", які призначені для 
вивчення молодшої школи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53677  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сокуренко Олег Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Очерки о любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

„Только нужна лишь ты”, „Только она”, „Где я, где ты”, „Сказка”, 
„Мне так грустно без тебя”, „Скучаю”, „Любовь”, „Самба”, „Без тебя”, 
„Сохрани”, „Разлука”, „Не любовь”, „Подруга ночь”.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53678  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Олександра Леонідівна, Зініч Лілія Сергіївна, Хайтович 
Олександр Борисович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм проведення якісної оцінки ризику зоонозів і 
зооантропонозів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Алгоритм дозволяє здійснювати оцінку ризику виникнення 
епідемічного процесу, спричиненого збудником, виявленим у тварин.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53679  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бражнікова Наталя 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 "Сертификат на издание книги"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сертифікат на видання книги є оригінальною розробкою як за 
дизайном, так і за змістом. Сертифікат містить зображення нового 
видання автора, його коротку анотацію і зображення інших книг 
автора.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53680  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буркальцев Георгій 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 "Конструкция кассетного улья для пчел"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конструкція складається з дна, трьох касет, укомплектованих кожна 
вісьмома рамками, і кришки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53681  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Гнатюк Олексій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Методика розрахунку поляризованого 
електромагнітного реле"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено за допомогою програми Java.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53682  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Доценко Олександр 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 "Методика розрахунку ультразвукового 
давача витрат рідини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53683  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заліпська Ірина Ярославівна, Винник Вікторія Мирославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Історія медицини та 
медсестринства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кур лекцій висвітлює погляди на стан здоров'я, причини захворювань, 
засоби профілактики, лікування залежно від світогляду та умов життя 
у відповідних соціально-економічних формаціях, визначає та 
обгрунтовує засоби лікування залежно від стану наук та науково-
технічного прогресу, а також репрезентує періодизацію й основні 
джерела вивчення медицини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53684  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косовська Тетяна Михайлівна, Лобода Валентина Федорівна, Мудрик 
Уляна Михайлівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Медична 
генетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки охоплюють клінічну характеристику найбільш 
поширених вроджених та спадкових хвороб, проблеми діагностики та 
диференційну діагностику, особливості генетичного обстеження дітей 
та їх родин, можливості лікування та профілактику поширеності 
захворювання у родині.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53685  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Луців Ольга Романівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки орієнтують студента при вивченні джерел 
інформації, вчать їх швидко, системно та аналітично мислити, 
максимально наблизитись до істинної суті понять, категорій та 
термінів, сприяють динамічному та ефективному пошуку відповідей на 
виклики життя та лікувального процесу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53686  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федорців Ольга Євгенівна, Кінаш Марія Ігорівна, Шульгай 
Олександра Михайлівна, Ярема Наталя Михайлівна, Чорномидз Ірина 
Богданівна, Добровольська Леся 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" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету 
"Пропедевтика дитячих хвороб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки є основою для вивчення студентами медичного 
факультету особливостей розвитку і функціонування усіх органів і 
систем дитячого організму, залежно від віку. Важливою складовою 
цього предмету є ознайомлення з семіотикою ураження, формуванням 
симптомів у синдроми при певних нозологіях у різні вікові періоди 
малюків та підлітків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53687  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронцова Тамара Олександрівна, Левенець Софія Сергіївна, Мороз 
Ірина Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки включають характеристику найбільш 
поширених соматичних та інфекційних захворювань дітей раннього 
віку, особливості їх перебігу, проблеми діагностики та диференційну 
діагностику, принципи лікування та профілактики. Важливу роль цієї 
дисципліни пов'язана з вивченням періоду новонародженості, 
особливостями його перебігу у доношеної та недоношеної дитини, 
принципи вигодовування та лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53688  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатюк Наталя Юрівна, Синицька Віра Олексіївна, Горішний Ігор 
Мирославович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

280 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки включають характеристику найбільш 
поширених соматичних та інфекційних захворювань дітей раннього 
віку, особливості їх перебігу, проблеми діагностики та диференційну 
діагностику, принципи лікування та профілактики. Важлива роль цієї 
дисципліни пов'язана вивченням періоду новонародженості, 
особливостями його перебігу у доношеної та недоношеної дитини, 
принципи вигодовування та лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53689  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стеценко Віра Василівна, Волянська Любов Августинівна, 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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки включають характеристику найбільш 
поширених соматичних та інфекційних захворювань дітей раннього 
віку, особливості їх перебігу, проблеми діагностики та диференційну 
діагностику, принципи лікування та профілактики. Важлива роль цієї 
дисципліни пов'язана вивченням періоду новонародженості, 
особливостями його перебігу у доношеної та недоношеної дитини, 
принципи вигодовування та лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53690  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крицький Ігор Орестович, Гощинський Павло 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, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Дитяча 
хірургія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки включають ранню діагностику та диференційну 
діагностику вроджених вад розвитку у дітей раннього віку, покази та 
методику хірургічної корекції. Особливості перебігу, диференційну 
діагностику та покази до оперативного чи медикоментозного лікування 
при гострій хірургічній патології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53691  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пришляк Антоніна 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "История 
медицины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки висвітлюють погляди на стан здоров'я, причини 
захворювань, засоби профілактики, лікування залежно від світогляду 
та умов життя у відповідних соціально-економічних формаціях, 
визначає та обгрунтовує засоби лікування залежно від стану наук та 
науково-технічного прогресу, а також репрезентує періодизацію й 
основні джерела вивчення медицини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53692  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заліпська Ірина Ярославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "History оf 
medicine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки висвітлюють погляди на стан здоров'я, причини 
захворювань, засоби профілактики, лікування залежно від світогляду 
та умов життя у відповідних соціально-економічних формаціях, 
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визначає та обгрунтовує засоби лікування залежно від стану наук та 
науково-технічного прогресу, а також репрезентує періодизацію й 
основні джерела вивчення медицини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53693  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пришляк Антоніна 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Історія 
медицини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки висвітлюють погляди на стан здоров'я, причини 
захворювань, засоби профілактики, лікування залежно від світогляду 
та умов життя у відповідних соціально-економічних формаціях, 
визначає та обгрунтовує засоби лікування залежно від стану наук та 
науково-технічного прогресу, а також репрезентує періодизацію й 
основні джерела вивчення медицини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53694  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заліпська Ірина Ярославівна, Винник Вікторія Мирославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "История медицины и 
медсестринства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює погляди на стан здоров'я, причини 
захворювань, засоби профілактики, лікування залежно від світогляду 
та умов життя у відповідних соціально-економічних формаціях, 
визначає та обгрунтовує засоби лікування залежно від стану наук та 
науково-технічного прогресу, а також репрезентує періодизацію й 
основні джерела вивчення медицини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53695  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заліпська Ірина Ярославівна, Винник Вікторія Мирославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "History of medicine and 
nursing"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Курс лекцій висвітлює погляди на стан здоров'я, причини 
захворювань, засоби профілактики, лікування залежно від світогляду 
та умов життя у відповідних соціально-економічних формаціях, 
визначає та обгрунтовує засоби лікування залежно від стану наук та 
науково-технічного прогресу, а також репрезентує періодизацію й 
основні джерела вивчення медицини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53696  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарова Тетяна Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Кость Гордієнко: художній літопис села Буймир"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті наголошується на тому, що масштабність описуваних подій, 
монументальність характерів, розгорнуті мальовничі картини, 
філософські роздуми, барвиста мова - особливість таланту К. 
Гордієнка.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53697  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініченко Олена Василівна, Масол Людмила Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Образотворче мистецтво" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53698  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Аристова Людмила Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Музичне мистецтво" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53699  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойко Валентина Михайлівна, Міхелі Сергій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Географія" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53700  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Віктор Костянтинович, Лебедєв Дмитро Вікторович, 
Гедзик Андрій Миколайович, Юрженко Володимир Васильович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для хлопців)" підручник для 
6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53701  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Віктор Костянтинович, Мачача Тетяна Святославівна, 
Павх Степанія Петрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Трудове навчання (для дівчат)" підручник для 6 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53702  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісаєва Олена Олександрівна, Клименко Жанна Валентинівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
світова)" підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
з навчанням російською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53703  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс)" підручник для 6 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53704  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Давидюк Людмила Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (6-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53705  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Людмила Тарасівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53706  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ворон Алла Анатоліївна, Солопенко Володимир Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням російською мовою" підручник для 6 
класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53707  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (2-й рік навчання)" підручник 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53708  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна, Вембер Вікторія 
Павлівна, Кузьмінська Олена Геронтіївна, Саражинська Наталія 
Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53709  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костіков Ігор Юрійович, Волгін Сергій Олександрович, Додь 
Володимир Васильович, Сиволоб Андрій Володимирович, Довгаль Ігор 
Васильович, Жолос Олександр Вікторович, Скрипник Наталія 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

288 

Вячеславівна, Ягенська Галина Василівна, Толстанова Ганна 
Миколаївна, Ходосовцев Олександр Євгенович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Біологія" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53710  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пометун Олена Іванівна, Мороз Петро Володимирович, Малієнко 
Юлія Борисівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Всесвітня історія. Історія України" підручник 
для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53711  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасенкова Ніна Анатоліївна, Богатирьова Ірина Миколаївна, 
Коломієць Оксана Миколаївна, Сердюк Зоя Олексіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53712  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бикова Катерина Іванівна, Давидюк Людмила Володимирівна, Снітко 
Олена Степанівна, Рачко Олена Федорівна (псевдонім)  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53713  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудяков Олександр Миколайович, Фролова Тетяна Яківна, Маркіна-
Гурджи Марія Геннадіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова для загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням російською мовою" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53714  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрмоленко Світлана Яківна, Сичова Вікторія Томасівна, Жук Марія 
Григорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53715  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Географія" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53716  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколенко Ольга Миколаївна, Конєва Тетяна Михайлівна, Орлова 
Ольга Василівна, Зуєнко Марина Олексіївна, Кобзар Олена Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Світова література" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53717  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудяков Олександр Миколайович, Фролова Тетяна Яківна, Маркіна-
Гурджи Марія Геннадіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова (6-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53718  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Марина Миколаївна, Палій Олександр Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Німецька мова (другий рік навчання)" 
підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53719  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарева Олена Євгенівна, Ільїнська Ніна Іллівна, Мацапура 
Валентина Іванівна, Бітківська Галина Володимирівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Інтегрований курс "Література" (російська та 
світова)" підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
з навчанням російською мовою   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53720  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська література" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53721  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імріївна, Ковач-Буркуш 
Єлизавета Степанівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Угорська мова" підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням угорською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53722  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янюк Корній Михайлович, Бабіч Надія Денисівна (Бабич Надія 
Денисівна), Скаб Марія 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)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням молдовською мовою" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53723  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабіч Надія Денисівна (Бабич Надія Денисівна), Гнаткович Тетяна 
Дмитрівна, Борисова Єва Елемірівна, Лавер Катерина Михайлівна, 
Пензова Ольга Миколаївна, Скаб Мар'ян Стефанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою" підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53724  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою" підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53725  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Польська мова" підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням польською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53726  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Інтегрований курс "Література" (румунська та світова)" 
підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням румунською мовою   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53727  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 
Олена Костянтинівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Румунська мова" підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням румунською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53728  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Інтегрований курс "Література" (польська та світова)" 
підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням польською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53729  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'янюк Корній Михайлович, Бабіч Надія Денисівна (Бабич Надія 
Денисівна), Скаб Мар'ян Стефанович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з 
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навчанням румунською мовою" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53730  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис "Інтегрований курс "Література" (угорська та світова)" 
підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням угорською мовою    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53731  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сергієнко Леонід Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "V" ("Ві")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53732  
 

Дата реєстрації авторського права  14.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Охромій Галина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

296 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб визначення толерантності школярів до 
фізичних навантажень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонований твір належить до медицини, психодіагностики, 
психофізіології, зокрема, до способів визначення толерантності лодини 
до фізичних навантажень і визначення адаптивних можливостей її при 
формуванні академічних груп у процесі навчання у середніх 
навчальних закладах.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53733  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс)" підручник для 6 
класу загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53734  
 

Дата реєстрації авторського права  17.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  В'ялов Павло Іванович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка картин "ЦВЕТНОСТЕЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Творчий проект ПВАНТО об'єднує в собі картини (ЦВЕТНОСТІ) з 
циклу "Жива матерія" (продукт Вищих Сил та надлюдських 
можливостей), які наскрізь пронизані чистотою Всесвітнього Розуму та 
Величчю святих. Їх призначення слугувати Творцю і людям, навертати 
людство на духовних шлях та розвивати в них нереалізовані досі 
можливості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53735  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гутницький Олександр Едмундович, Петровський Леонід 
Михайлович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Дунаєвецький ливарно-
механічний завод" 

 
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 "Паспорт. Засувка клинова 
чавунна з висувним шпинделем PN10" ("31ч6бр")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Експлуатаційний документ з випуску продукції, скорочена назва якої  
"31ч6бр "  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53736  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевський Едуард Олександрович, Кондратюк Марина Василівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Моделювання процедури вирівнювання при 
посадці літального апарату"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53737  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Юдін Олександр Костянтинович, 
Бойко Юлія Петрівна, Ноговський Сергій Сергійович, Іваненко 
Максим Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний модуль підтримки прийняття 
рішень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53738  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корченко Олександр Григорович, Юдін Олександр Костянтинович, 
Бойко Юлія Петрівна, Лозова Ірина Леонідівна, Іваненко Максим 
Володимирович, Ноговський Сергій 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 система "Модуль підтримки прийняття рішень DM-
MAI" ("Модуль підтримки прийняття рішень методом аналізу ієрархії 
у сфері інформаційної безпеки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53739  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радомська Наталія Олексіївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Всё о снах"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53740  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукненко Олександр Миколайович  
 
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 "Петрик"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53741  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Євген Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "Пространственные сказки" частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53742  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйова Олена Анатоліївна, Стацюк Роман Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, похідний твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Арабсько-український та українсько-арабський 
словник сучасної військової термінології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53743  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "М.С.Л." 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій розіграшів державних 
лотерей "Тіп" і "Топ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Сценарій становить собою сюжетну схему, по якій створюється 
телевізійна передача відповідного розіграшу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53744  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красковський Гліб Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "H.N.Y"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53745  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красковський Гліб Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "We're growing numb"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53746  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біньковська Яна Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепрограми "Роздовбаї"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53747  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нарижнєв Олександр Олексійович, Юсипчук Олесь Романович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис телепрограми "Кронрим. Паралельні Світи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53748  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечаєва Ірина Анатоліївна, Ґудзь Петро 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним 
розвитком металургійного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі проаналізовано сучасні наукові підходи дослідження 
категоріального апарату, розглянуто сутність та структуру 
інвестиційної програми розвитку металургійного підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53749  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленок Ірина Миколаївна, Кримська Любов Олександрівна  
 

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)  Монографія "Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі 
управління промисловим підприємством"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розглянуто питання теорії та практики стратегічного аналізу 
зовнішнього середовища промислового підприємства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53750  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Валерій Іванович, Крисан Юрій Олексійович  
 

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 "Основи електропривода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі розглянуті механіка електропривода, статхарактеристики 
виконавчих органів й електродвигунів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53751  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Близняков Олександр 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Дослідження та випробування електричних 
апаратів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Yадано основні організаційні питання щодо дослідження та 
випробувавання електричних апаратів. Представлено випробне 
обладнання, в тому числі вимірювальні пристрої.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53752  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Літвінова Олена Вячеславна, Грошовий 
Тарас Андрійович  

 

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)  Навчальний посібник "Патентознавство"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчальний посібник дозволяє отримати необхідні теоретичні знання 
щодо законодавчих основ набуття, передачі і захисту прав на об'єкти 
права інтелектуальної власності у медецині та фармації, зокрема 
промислової власності в Україні та освіті.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53753  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Хромих Анастасія Геннадіївна, 
Новицька Юлія Євгеніївна  

 

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, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Науково-практичні підходи до створення системи 
захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від 
фальсифікованої фармацевтичної продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено обгрунтуванню науково-практичних підходів щодо 
розробки методологічних і методичних засад системи захисту 
фармацевтичної продукції від фальсифікації, що дозволить поліпшити 
стан лікарського забезпечення  населення України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53754  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру, 
ілюстрація, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Порядок проведення інвентаризації відходів 
фармацевтичного виробництва. Стандартизація підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У процесі діяльності підприємств фармацевтичної галузі утворюються 
відходи, які потребують постійного догляду в зв'язку з їх негативним 
впливом на довкілля і здоров'я населення.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53755  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний фармацевтичний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Стандартизація процесу управління відходами 
фармацевтичного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У процесі виробництва лікарських засобів утворюються відходи, які не 
підлягають подальшому виконанню та/або переробці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53756  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сукачов Едуард Олексійович, Балан Микола Макарович, Поспєлова 
Анна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване визначення технологічних 
параметрів обслуговування у мережі мобільного зв'язку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизованого визначення оптимальних 
технологічних параметрів обслуговування у мережі мобільного зв'язку 
при різних варіантах вихідних даних, які вводяться на екран ПК: 
основних конструктивних параметрів базової станції та даних 
конфігурації щільності розподілу абонентів мобільног зв'язку.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53757  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рижов Артем Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Симулятор игровых автоматов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний продукт представляє собою симулятор ігрових 
автоматів для мобільних телефонів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53758  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуленко Андрій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "ЮРІС ПРОФ АРТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник зображень "МРІЯ 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка тематично представлена у п’яти розділах: пейзаж, птахи, 
романтика, тварини, флора і фауна. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53759  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запишний 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 робіт образотворчого мистецтва "Символика и стилистика - 
"ЭДС". Корпоративный графический стиль группы компаний "ЭДС" 
("Збірка робіт образотворчого мистецтва "Символіка і стилістика - 
"EDS". Корпоративний графічний стиль групи компаній "EDS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53760  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пінчевська Олена Олексіївна, Олійник Ростислав Васильович, 
Спірочкін Андрій Костянтинович  
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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 "Методика визначення активаційних процесів сушіння 
деревини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика спрямована на точне визначення експозиції процесу 
сушіння.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53761  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дідковський Володимир Антонович, Озірський Андрій Іванович, 
Мазур Ігор Миколайович, Арсененко Олександр Андрійович, Гедз 
Денис Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Мультимедійний посібник "Використання 
малокаліберного пістолета Марголіна під час навчально-тренувальних 
та спортивних стрільб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53762  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Небильцова Оксана Володимирівна, Коршикова Рената Сергіївна, 
Лук'яненко Любов 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 "Типова програма з науки "Облік і звітність 
за міжнародними стандартами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53763  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Щербатюк Олена Миколаївна, Азьмук Любов Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальний 
посібник " Мікроекономічний аналіз"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53764  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарбуз Світлана Вікторівна, Соболєва Тетяна Олександрівна, 
Хоменко Людмила Миколаївна  

 
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 "Практикум 
"Інноваційний менеджмент"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53765  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Востряков Олександр Володимирович, Гребешкова Олена Миколаївна 
 
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 "Практикум 
"Стратегічне управління підприємством"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53766  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк Світлана Олексіївна  
 

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 "Технології управління персоналом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53767  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Екологічно обгрунтовані розрахунки відстаней між 
дренами  для умов осушення земель з прогнозуванням оптимальних 
вологозапасів в зоні аерації грунту" ("Eos.BAS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір базується на методиці та технічних можливостях 
миттєвого визначення відстаней між дренами при проектуванні 
горизонтального гончарного дренажу на осушуваних землях для 
періодів надлишкового вмісту вологи у кореневому шарі грунту.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53768  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
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)  Науковий твір "Екологічно обгрунтовані розрахунки відстаней між 
дренами для умов зволоження земель з прогнозуванням оптимальних 
вологозапасів в зоні аерації грунту" ("Euwi.BAS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір базується на методиці та технічних можливостях 
миттєвого визначення відстаней  між дренами при проектуванні 
горизонтально гончарного дренажу  на осушуваних землях для періодів 
нестачі вологи у кореневому шарі грунту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53769  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большаков Володимир Іванович, Волчук Володимир Миколайович, 
Дубров Юрій Ісайович  

 

Повне ім’я або 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 "Способ определения области компромисса 
критериев качества многокритериальных технологий"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведено критерії якості багатокритеріальних технологій, які 
можуть бути використані у промисловості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53770  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сталінський Дмитро Віталійович, Андрєєва Тетяна Альбертівна, 
Мантула Вадим Дмитрович, Литвиненко Володимир Григорійович, 
Слісаренко Андрій Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-технічний центр 
металургійної промисловості "Енергосталь" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Сквозная энергоемкость продукции"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації розрахунку заводських і 
галузевих показників енергоефективності виробництва продукції на 
металургійних підприємствах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53771  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіденко Галина Вікторівна, Сичкова Олена Юріївна  
 

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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Study & Success 
Book 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53772  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіденко Галина Вікторівна, Сичкова Олена Юріївна  
 

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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Study & Success 
Book 1 for kids"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53773  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіденко Галина Вікторівна, Сичкова Олена Юріївна  
 

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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Study & Success 
Book 2 for kids"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53774  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Василь Іванович, Василюк Наталія Василівна, Семчук 
Олександр Богданович, Ерстенюк Анна Михайлівна, Пелехан 
Любомир 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)  Навчально-методичний посібник "Положення про підготовку слухачів 
ФПО на циклах тематичного удосконалення за очною формою з 
елементами дистанційного навчання з використанням друкованих 
інформаційних ресурсів в ДВНЗ "Івано-Франківський національний 
медичний університет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головною метою є надання слухачам можливості отримати якісні 
знання, уміння та навички відповідно до навчальної програми 
тематичного удосконалення з частиною навчального часу без відриву 
від виконання ними професійних обов’язків за місцем їх проживання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53775  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уляк Богдан Станіславович  
 

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 "ДНИ ВИНА И РОЗ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний твір відноситься до жанру оповідання і являє собою 
збірку з п'яти оповідань ліричного характеру, поданих російською 
мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53776  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлов Олівер Олексійович, Рясних Євгенія Григорівна, Савченко 
Олена Валентинівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації з визначення цін на нову 
продукцію виробничо-технічного призначення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено новий підхід до формування цін на нову продукцію 
виробничо-технічного призначення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53777  
 

Дата реєстрації авторського права  18.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попович Василь Іванович, Василюк Наталія Василівна, Семчук 
Олександр Богданович, Ерстенюк Анна Михайлівна, Пелехан 
Любомир 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 "Положення про підготовку на 
короткотривалих курсах інформації та стажування з використанням 
системи дистанційної освіти та друкованих інформаційних ресурсів в 
ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головною метою є надання слухачам можливості отримати якісні 
знання, уміння та навички відповідно до навчальної програми 
тематичного удосконалення з частиною навчального часу без відриву 
від виконання ними професійних обов'язків за місцем їх проживання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53778  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

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)  Слова до пісні "Мой код Любовь!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53779  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

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)  Слова до пісні "Панна-Троянда"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53780  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

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 "Не прощай меня"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53781  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Юрій Євгенович (Георгий Луганский)  
 

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 "SUPER STARЫ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53782  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Любила"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53783  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколов Сергій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, фотографічний твір, літературний 
письмовий твір технічного характеру, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Каталог продукции ООО 
"Киевское общество Купола"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53784  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пойми и поверь мне..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53785  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Медвецька Людмила Станіславівна  
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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 "Ты подарок судьбы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53786  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Джульетта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53787  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Незабытый вальс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53788  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нежданная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53789  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

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 "Из жизни все стихи мои..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53790  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Генадій Олександрович, Попович Валерій Павлович, 
Олійник Ігор Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Комбинация - мелкий помол лекарственных 
препаратов до 1-5 микрон, специальная очистка воды и насыщение 
воды кислородом для более эффективного использования 
лекарственных препаратов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53791  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко Генадій Олександрович, Попович Валерій Павлович, 
Олійник Ігор Олександрович, Якушко Сергій 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)  Науковий твір "Специальная компьютерная программа на основе 
диагностики, клинических исследований лекарств, методологий 
лечения для более эффективного использования лекарственных 
препаратов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53792  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серьогін Юрій Іванович, Жубінський Андрій Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Персональне творче 
архітектурне бюро "Ю. Серьогін" 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Архітектурний твір "Житловий будинок галерейного типу із 
замкненим простором двору та малогабаритними квартирами 
соціального призначення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір розроблений з метою мінімінізувати капітальні вкладення в 
будівництво соціального житла, витрати на його обслуговування, 
знизити площу придомової ділянки, залишаючи при цьому певний 
рівень комфорту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53793  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аллерборн Роберт  
 
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 та музичних творів "Свет моей жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53794  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каверинський Владислав Володимирович, Троцан Анатолій Іванович, 
Бродецький Ігор Леонідович, Крейденко Фіра Семенівна  
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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 "Термодинамічний розрахунок виділення 
карбонітних фаз у мікролегованих сталях"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53795  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Кошарний Володимир 
Віталійович, Дем’яненко Ігор Анатолійович, Носівець Дмитро 
Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методична стаття "Интегрированный подход в преподавании 
морфологических дисциплин в медицинских ВУЗах Украины как залог 
перспективы вхождения национального высшего образования в 
европейское пространство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53796  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гримайло Віталій Семенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Розірване серце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53797  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агафонов Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Измерения человечности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53798  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агафонов Олександр Сергійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка байок та казок "Ложка мудрости в бочку юмора. Русские и 
современные басни и сказки для взрослых. Юмор"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53799  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлик Павло Васильович, Васюра Анатолій Степанович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок волоконно-оптичного датчика 
для контролю параметрів оптичних деталей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для розрахунку параметрів волоконно-
оптичного датчика для контролю оптичних деталей.  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53800  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлик Павло Васильович, Філіпчук Олександра Юріївна, Гармаш 
Володимир Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програма для введення та редагування 
довільних обсягів графічної інформації у векторному вигляді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма-графічний редактор дозволяє вводити та редагувати 
графічну інформацію необмежених розмірів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53801  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлик Павло Васильович, Філіпчук Олександра Юріївна, Гармаш 
Володимир Володимирович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Багатозадачна операційна система реального 
часу ColdOS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Операційна система призначена для управління мікроконтолерами 
архітектури AVR з об’ємом пам’яті програми до 64 КБ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53802  
 

Дата реєстрації авторського права  19.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манилов Олег Володимирович, Чернов Вячеслав Валентинович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб програмний криптографічного захисту 
інформації на інформаційних носіях "Криптософт Storage"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53803  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шухнін Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Каталог кольорів "THE COLORS GUIDE 13/14"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою повнокольоровий каталог, що містить презентацію 
фірмової палітри  трендових кольорів з авторськими описами на 
прикладах концептуальних зображень, який створений автором для 
розвитку асоціативної уяви та естетичного смаку клієнтів його 
магазинів одягу.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53804  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Токій 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 "Автоматизации мобильной торговли"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53805  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів "Страна Гномия и её жители"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53806  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міровая Ірина Володимирівна (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудиокнига "Английский легко или А Piece of Cakе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аудіокнига призначена для навчання дорослих та дітей англійській 
мові.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53807  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кирилюк Олександр Михайлович, Гремляцька Вікторія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система автоматизації бізнес процесів та 
обліку клієнтів для навчальних та спортивних організацій 
"Отмечалка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Отмечалка" - онлайн-сервис, орієнтований на керівників спортивних 
і фітнес-клубів, творчих і тренінгових організацій і призначений для 
спрощення рутинної роботи по обліку клієнтів, відвідувань, 
абонементів, платежів, боргів тощо з метою оптимізації часових витрат 
і створення єдиної системи керування даними. Онлайн автоматизація 
за допомогою системи "Отмечалка" дозволяє легко і оперативно 
організувати централізоване збереження даних і контролювати 
багатофіліальні організації з будь-якої точки світу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53808  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир Володимирович, 
Репін 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  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Експертно-аналітична система виявлення й 
кількісного оцінювання ризику травмування на виробництві. 
Програмний комплекс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Корпоративна інформаційна система, реалізована в основі Інтернет-
технологій, яка призначена для управління корпоративною 
інформацією та організації доступу ло документів. Призначення 
системи - зниження ризику травмування на виробництві.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53809  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

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  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Функціональна підсистема ведення бази даних про 
виробничий травматизм та профілактичні заходи. Функціональна 
підсистема аналітичної обробки даних про виробничий травматизм. 
Керівництво користувача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для аналітичної обробки даних про виробничий 
травматизм. Передбачена можливість створення узагальнених звітів за 
подіями, причинами, факторами та іншими параметрами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53810  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир Володимирович, 
Репін 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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система Реєстр дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система призначена для підвищення ефективності здійснення обліку 
та аналізу даних щодо всіх виданих, переоформлених та анульованих 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53811  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Єдина інформаційно-аналітична система обліку 
устаткування підвищеної небезпеки на підприємствах хімічного 
комплексу України. Версія "ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР". 
Керівництво користувача"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До ЄІАС входить чотири підсистеми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53812  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир Володимирович, 
Репін 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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Функціональна підсистема формування та 
ведення бази даних розробників науково-технічної продукції в сфері 
охорони праці. Програмний комплекс"   

 
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.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53813  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

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 "Всегда буду с тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53814  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

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)  Вірш "Вместе любить"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53815  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бікулова Дінара Умярівна  
 

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)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Інвестування в людський капітал як чинник підвищення 
ефективності підприємницької діяльності та конкурентоспроможності 
економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53816  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Андрій Олександрович, Єрьоменко Віталій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "РНР фреймворк WebEngine. Версия 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою інструмент для побудови інтернет сайтів та web-
додатків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53817  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Вадим Станіславович, Єрьоменко Віталій Олександрович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Модуль "Новостная лента". Версия 1.0."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для організації стрічки новин на сайтах різних 
тематик.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53818  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Вадим Станіславович, Єрьоменко Віталій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Системный администратор" Версия 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма надає графічний інтерфейс налаштування РНР фреймворка 
"WebEngine". Версії 1.0.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53819  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедєв Андрій Олександрович, Єрьоменко Віталій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальне підприємство "Донецький обласний центр 
інформатизації" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Шаблонизатор материалов" Версия 1.0"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації публікацій статистичних 
сторінок на сайті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53820  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курлова Вікторія Едуардівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Щоденник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма відображає управління щоденником.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53821  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харакоз Наталя 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)  Книга "Герои жизни и экрана"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Харакоз Н.Г. Герои жизни и экрана.Мариупольские 
дни звезд кино и незвездные истории. Две книги в одном томе. Повести, 
новеллы, эссе. - Мариуполь. ЧАО Газета "Приазовский рабочий", 2013. 
- 272 стр. 

 

Анотація   

Нова книга письменника-новеліста, журналіста, члена Національної 
Спілки письменників України, члена  Національної Спілки 
журналістів України - це свого роду одкровення про життя і мистецтво, 
про любов, про хворі питання сучасності, навіяних зустрічами, в тому 
числі і маріупольськими, з різними людьми - від знаменитих артистів, 
письменників, до простих звичайних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53822  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко Наталія Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Когда боги смеются"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга розповідає про пошуки скарбів тамплієрів-масонів, які автор 
вважає, знаходяться на території України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53823  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шеремет Володимир 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)  Твір образотворчого мистецтва "Відкрита іноземна (англійська, 
французька, іспанська, німецька, італійська та інші мови)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Логотип символізує методику швидкого освоєння іноземних мов.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53824  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень карток "Ладные карты "Живые Руны" для 
улучшения психо-эмоционального состояния и развития творческих 
способностей" ("Ладные карты "Живые Руны")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53825  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алекс Козак (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальна повість "Небесный экстрим"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір написаний на основі особового досвіду експлуатації надзвукових 
винищувачів-перехоплювачів дальної дії "Ту-128", та "МіГ-31"  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53826  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оленич Максим 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 графічних творів "RPC"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрації представляють собою варіанти виконання графічного 
елементу "RPC".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53827  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Ольга Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма  для обробки, розрахунку, реєстрації 
гідрофізичної інформації, отриманої струнним хвильографом 
"ESWWD"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма прочитує початкові файли кодів, у яких зберігається 
інформація значень піднесення морської поверхні в кодах від 
струнного хвильографа.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53828  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Дмитрович, Пігуль Віталій Анатолійович, Пінчук 
Олександр Іванович, Орлов Олександр Борисович  

 

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 "Жизнь во имя мира"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про одного з першопрохідців в галузі створення 
космічних ракет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53829  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чопоров Сергій Вікторович, Гоменюк Сергій Іванович, Гребенюк 
Сергій Миколайович, Лісняк Андрій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний 
університет" Міністерства освіти і науки України" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система автоматизованого проектування 
"qMesher" ("qMesher")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53830  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Віктор Дмитрович, Пігуль Віталій Анатолійович, Пінчук 
Олександр Іванович, Орлов Олександр Борисович  

 

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 "Конструктор с большой буквы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фільм розповідає про одного з першопроходців в галузі створення 
космічних ракет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53831  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Євген Сергійович, Єгорова Наталія Юріївна, Полухіна 
Анастасія Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії 
аграрних наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних впровадження і реалізації інноваційних сортів 
зернових колосових культур селекції ІР НААН та автоматизоване 
робоче місце щодо її формування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53832  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухарев Олександр Михайлович, Павленко Ольга Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України 

 

Об’єкт авторського права, до  
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якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма для статистичної обробки, графічного 
відображення інформації, спектрального аналізу "AnStatSpect" 
("AnStatSpect")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53833  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Методика Оздоровчої системи вібраційних навантажень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір медично-лікувального спрямування, який дозволяє зміцнити 
серцево-судинну та дихальну систему дітей та дорослих і т.д.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53834  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савочков Микита 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 "База даних бібліотек ВНЗ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма спрощує процес прийому і видачі книг в бібліотеці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53835  
 

Дата реєстрації авторського права  24.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павел Светлый (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб оздоровлення організму "Живые Руны 
Вселенной": комплекс і вправа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір стосується медицини, зокрема, лікувальної фізкультури і тілесно-
орієнтованої психотерапії, і може бути використаний для загального 
оздоровлення організму у осіб, які не мають явної фізичної або 
психічної патології.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53836  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Янчук Віра Василівна, Казарянц Сергій Вальдемарович, Цяук Лариса 
Ігорівна, Заболотний Володимир Олександрович, Горковчук Денис 
Вікторович, Кравченко Юлія Вікторівна, Квартич Тетяна Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український державний науково-дослідний та проектний інститут 
"УкрНДІпроектреставрація" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма та база даних "Програмний комплекс міської 
інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної 
діяльності (ПК МІАС ЗМД) "Місобудівний кадастр м. Києва" та 
автоматизація процесу впровадження комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд" ("МІАС ЗМД")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53837  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2014  
 

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 практичного характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Кибертерроризм 
информационные войны и безопасность"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В творі здійснено дослідження, доктрини та практика дій сучасного 
кібертероризму та війни в комп’ютерних мережах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53838  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фандєєва Катерина Олександрівна, Дубровін Валерій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система підтримки прийняття рішень у 
рекламі та медіаплануванні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для скорочення рутинних операцій при 
виконанні ефективного планування рекламної компанії на 
підприємстві. Розроблена програма надає маркетологу або працівнику 
рекламної компанії зручні можливості для планування рекламної 
компанії підприємства, полегшує здійснення розрахунків, полегшує 
процес багатокритеріального аналізу, пошуку та здійснення 
оптимальних рішень під час медіапланування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53839  
 

Дата реєстрації авторського права  25.02.2014  
 

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 "Берлін-Київ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53840  
 

Дата реєстрації авторського права  26.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра Павлівна  
 

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)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53841  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лунь Даниїла Петрівна, Лунь Роман Остапович, Лунь Назар 
Романович, Спаринський Олександр Йосипович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня-коляда "Дух Різдва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53842  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тьортих Валентин Анатолійович, Больбух Юлія Миколаївна, 
Козакевич Роман Борисович  

 

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 кремнеземів гідрофобних із високим 
вмістом вуглецю "КМ-412" ТТР 03291669.015 - 2013"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53843  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

336 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Управление многомасштабными системами со связями. 
4. Управление эволюцией ядерных систем на основе принципа 
динамической гармонизации"/ "Control of multiscale systems with 
constraints. 4. Control of the evolution of nuclear systems on the basis of the 
principle of dynamical harmonization"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі викладається застосування принципу динамічної гармонізації 
для опису і реалізації електромагнітного керування процесами 
самоорганізації внутрішньої структури ядерних систем і ізомерів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53844  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Палаткевич Ігор 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 "Програмний комплекс веб-каталогу "Портал 
Медитации"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53845  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудюк Тетяна Яківна, Стеченко Людмила Олександрівна, 
Чайковський Юрій Богданович, Раскалєй Дмитро Володимирович, 
Довгань Роман Степанович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Структурні особливості регенераційних процесів в сідничому 
нерві на пізніх етапах після травмування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53846  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цуркан Олександр Олександрович, Ніженковська Ірина 
Володимирівна, Глушаченко Ольга Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фармацевтична хімія" Аналіз лікарських 
речовин за функціональними групами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53847  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Олександр Вікторович, Шепелєв Сергій Євгенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Вплив антагоністів вітаміну В1 на синаптичну передачу в 
скелетному м'язі миші"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53848  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Олександр Вікторович, Шепелєв Сергій Євгенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Вплив аліментарного дефіциту вітаміну В1 на спонтанну та 
викликану квантову секрецію медіатора в нервово-м'язових синапсах 
миші"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53849  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марушко Юрій Володимирович, Мовчан Ольга 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 "Состояние местного иммунитета ротоглотки у детей с 
повторными респираторными заболеваниями"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53850  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Віталій Федорович, Парій Валентин Дмитрович, 
Вежновець Тетяна Андріївна, Уваренко Анатолій Родіонович, 
Свавільна Антоніна 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)  Стаття "Спосіб проведення професійного психологічного добору 
кандидатів на посаду головного лікаря закладу охорони здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53851  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Лариса Олександрівна, Остапко Олена Іванівна, Бірсан 
Юлія Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Новые возможности объективной оценки гигиенического 
состояния полости рта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53852  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бірсан Юлія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Характеристика видового складу пародонтопатогенної 
мікрофлори в ротовій рідині при хронічному катаральному гінгівіті у 
підлітків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53853  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Аналіз чинників ризику захворювань тканин пародонта у 
підлітків"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53854  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Клинико-иммунологические и магнитно-резонансно-
томографические проявления активности демиелинизирующего 
процесса у больных рассеянным склерозом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53855  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

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 расходов версии 1.2 (ЛИС ОР 
1.2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53856  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
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 расходов версии 1.2 (АРМ 
СИС ОР 1.2)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53857  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
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 "Оптимизация заказа в ресторане версии 1.0 
(ОЗР 1.0)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53858  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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 "Сонячне місто"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53859  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
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 "Вишневі спогади"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53860  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Нагорода ГО "ГРІН" "Коллар Вищого 
Сановника, Магістра-Ордену 12-ти променевої зірки "КРЕДО ДО 
ЗІРОК" "CREDO AD ASTRA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53861  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Нагорода "Коллар Академіка 
"ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ГРАНТІВ РЕЙТИНГІВ І 
НОМІНАЦІЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53862  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абрамова Людмила Сергіївна, Чернобаєв Микола Семенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Монография 
"Координированное управление дорожным движением на сети 
магистралей города"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53863  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лантух Ігор Валерійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Релігійність та формування 
приватної ініціативи у підприємців"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53864  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нефьодов Микола Анатолійович, Птиця Наталія Василівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Раціоналізація радіусу 
обслуговування клієнтури"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53865  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подригало Михайло Абович, Коробко Андрій Іванович, Радченко 
Юлія Андріанівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Оцінювання придатності 
методів випробувань з використанням показників спостережності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53866  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Землеустрій в Україні: теорія методологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія 
методологія: Монографія. / А.М. Третяк - Херсон: Грінь Д.С., 2013. - 
650 с. 

 
Анотація   

Вперше в Україні викладено теорію землеустрою в умовах нових 
земельних відносин; висвітлено походження поняття землеустрою; 
еволюцію землеустрою; землеустрій як основоположний механізм 
управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку 
економіки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53867  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
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 "T.BAS" "Екологічно безпечні гідравлічні 
розрахунки русел, каналів та водотоків трапецієподібного перерізу для 
умов осушення перезволожених земель" ("T.BAS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технічних комп'ютерних 
можливостях визначення витрат води для умов осушення та 
зволоження сільськогосподарських земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53868  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
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 "Р.BAS" "Екологічно безпечні гідравлічні 
розрахунки русел, водотоків та каналів з поперечним перерізом 
"Parabola" для умов осушення земель" ("Р.BAS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технічних комп'ютерних 
можливостях визначення витрат води для умов осушення та 
зволоження сільськогосподарських земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53869  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
Валентинович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Рws.BAS" "Екологічно безпечні гідравлічні 
розрахунки русел, каналів та водотоків з поперечним перерізом 
"Parabola з донною вставкою" для умов осушення земель" ("Рws.BAS") 

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технічних комп'ютерних 
можливостях визначення витрат води для умов осушення та 
зволоження сільськогосподарських земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53870  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
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 "GR.BAS" "Екологічно обгрунтовані 
гідрологічні розрахунки русел, водотоків та каналів для умов осушення 
земель" ("GR.BAS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма базується на методиці та технічних можливостях миттєвого 
визначення витрат води у намічених створах в залежності від факторів, 
які впливають на величину поверхні стоку води для періодів: 
посівного, високолітнього, межевого, мінімального. Програма надає 
можливість визначити раціональні параметри русла, канала чи 
водотоку, враховуючи діапазон витрат води від мінімальних до 
максимальних високолітніх.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53871  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
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 "DK.BAS" "Економічно та екологічно 
обгрунтовані гідравлічні розрахунки гончарних дренажних колекторів 
для умов осушення перезволожених сільськогосподарських земель" 
("DK.BAS")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма базується на методиці та технічних можливостях 
оптимального підбору діаметрів гончарних колекторів за їх 
пропускною спроможністю для умов осушення та зволоження 
сільськогосподарських земель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53872  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузьмінський Валентин Олександрович, Кузьмінський Віктор 
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 "WB.BAS" "Екологічно обгрунтовані 
прогнозні розрахунки водного балансу грунтів зони аерації для умов 
двохстороннього регулювання вологи на осушуваних 
сільськогосподарських землях" ("WB.BAS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма базується на методиці та технічних можливостях миттєвого 
визначення водного балансу грунтів зони аерації для умов осушення та 
зволоження сільськогсподарських земель для певних періодів розвитку 
с/г культур для років середнього, сухого та засушливого періодів, 
забезпеченістю атмосферними опадами відповідно 50, 75 і 90%.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53873  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Женские роли. Все секреты в одной книге"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53874  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Базюк Святослав Володимирович  
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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)  Колекція картин "Сюрреалістичні композиції SPIRARTIS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53875  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимов 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)  Науковий твір "Методика оценки экономического потенциала 
региона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику для розрахунку системи показників, застосування 
якої у логічній науково-обгрунтованій послідовності дозволяє оцінити 
економічний потенціал регіону, що базується на аналізі ключових 
факторів, які у сукупності дозволяють виявити та оцінити резерви 
економічної системи регіону, а також оцінити економічну ефективність 
витрат на відновлення економічного потенціалу регіону взагалі та 
окремих його складових.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53876  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кощук Ростислав Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Слова пісні "Зізнання в почуттях"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір про почуття хлопця до своєї дівчини, а саме розповідь його 
про те, як довго він шукав свою дівчину та нарешті може зізнатися їй у 
почуттях.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53877  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ротенфельд Юрій 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 "Практичні заняття "Трилогия ума как новый метод 
умственного развития" ("Трилогия ума")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для узагальнюючого розумового розвитку людей 
будь-якого віку, який інтегрує природонаукові і гуманітарні знання та 
дозволяє осмислювати наукові поняття і проблеми, з якими людина 
безперервно стикається протягом свого життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53878  
 

Дата реєстрації авторського права  27.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новак Вилен Захарович  
 

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)  Режисерський сценарій кінофільму "Теперь я турок, не казак"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53879  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корбан Дмитро 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)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
"Підвищення рівня контролю екологічного стану атмосфери на шляху 
судна методами дистанційного спостереження"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53880  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Микола Васильович, Довженко Сергій Вікторович, 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 "Автоматизована система "Нормативна 
грошова оцінка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає змогу користувачам розраховувати орендну плату за 
землю та земельний податок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53881  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Микола Васильович, Винник Сергій Вікторович, 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 "Автоматизована система обліку порушень 
благоустрою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для організації обліку, контролю та прискорення 
ліквідації різноманітних порушень благоустрою навколишнього 
середовища.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53882  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набок Дмитро Анатолійович, Нечипорук Олена Петрівна, Гонтар 
Віталій Ігорович, Мацуєва Карина Андрієвна  

 

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 "Step II"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завданням програми є моделювання випадкової дискретної величини 
відповідно до введеної таблиці розподілу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53883  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набок Дмитро Анатолійович, Нечипорук Олена Петрівна, Гонтар 
Віталій Ігорович, Мацуєва Карина Андрієвна  

 

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 "Step I"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завданням програми є оцінити матиматичне сподівання  та дисперсію 
випадкової послідовності. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53884  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузло Микола Трохимович, Кушнір Ігор 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 "Моделювання деформацій водонасичених 
грунтових масивів і основ (Shift)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для чисельного розв'язання задач з прогнозу 
деформацій грунтових масивів і основ при зміні гідрогеологічних умов 
та дії техногенних факторів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53885  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Картушин Олександр Михайлович, Коротчин Микола Володимирович 
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська авіаційна 
компанія "ВЕЛЕС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "ВЕРТОЛЕТ Ми-14ГП. АЛЬБОМ 
ОСНОВНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ И РЕМОНТНЫХ ДОПУСКОВ. 
14ГП.ВЕЛ.0079. АОС-13"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складений альбом основних сполучень та ремонтних допусків 
гелікоптеру Мі-14ГП для виконання технічного обслуговування та 
ремонту гелікоптера Мі-14ГП.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53886  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
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)  Твір образотворчого мистецтва "Схема для часткової вишивки 
бісером "Вовки. Відпочинок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53887  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бысером "Святі ліки" (формат А3)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53888  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "Реалі" (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53889  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером "Ангели" (формат А3)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53890  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером (формат А2)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53891  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Схема для часткової вишивки 
бісером "Таємна вечеря"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53892  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером (формат А5)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Схеми для часткової вишивки бісером ікон із святими ліками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53893  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартищук Теодор Любомирович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Альбом схем для часткової 
вишивки бісером (формат А4)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Схеми для часткової вишивки бісером ікон із святими ліками та 
ангелами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53894  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Шульган Інна Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Методика розрахунку імпульсних давачів 
кутової швидкості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі проаналізовано конструкції, принцип дії та математичні 
моделі імпульсних давачів, визначені загальні вимоги до імпульсних 
давачів, наводиться дитальна класифікація імпульсних давачів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53895  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грибан Ганна Петрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Антологія поезії сучасних полтавських поетів "Поетична 
Шевченкіана"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53896  
 

Дата реєстрації авторського права  28.02.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сенченко Віктор Миколайович, Архіпов Олександр Володимирович, 
Черніков Олександр Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру з  
ілюстрацією "Устрій та функціонування рядного чотирициліндрового 
двигуна внутрішнього згорання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою текстову частину, яка стосується етапів побудови 
моделі рядного чотирициліндрового двигуна внутрішнього згоряння, 
та відео зображення, що ілюструє устрій двигуна та процес його 
функціонування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53897  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Собченко Микола Васильович, Подзолков Андрій Володимирович, 
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 "Система приймання мультимедійних 
звернень громадян"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53898  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "ВРЕМЕНА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53899  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остроумов Іван Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний комплекс Авіоніка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53900  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинова Оксана Петрівна, Гончар Микита 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 "Система моніторингу трафіку локальної 
мережі в операційній системі FreeBSD"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53901  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мартинова Оксана Петрівна, Фатхулов Руслан Рінатович, Чуба Ірина 
Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Шифрування файлів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53902  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набок Дмитро Анатолійович, Нечипорук Олена Петрівна, Гонтар 
Віталій Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

357 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гра Mario Battles"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53903  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Набок Дмитро Анатолійович, Нечипорук Олена Петрівна, Гонтар 
Віталій Ігорович, Мацуєва Карина Андрієвна  

 
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 "Step III"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53904  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2014  
 
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  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Дети Тота"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53905  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гален Олександр Васильович (Остар)  
 
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 "Планета Альтрас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53906  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвігун Катерина Миколаївна, Ярославський Ярослав 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 "Ба, давай потом!" (короткометражний ігровий 
студентський фільм)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Бабуся Майя живе одними лише турботами про свою онуку Тамару. 
Але що робити, коли дівчинка уже виросла й прагне самостійно 
розпоряджатися своїм життям.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53907  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 
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, літературний 
письмовий твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "БРЕНД БУК "PADAM PAM PAM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53908  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 
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 "HTML код головної сторінки веб порталу 
"Ukrhomе.net"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53909  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Леонід Полікарпович, Смоловик 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 "Странник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53910  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Леонід Полікарпович, Смоловик 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 "Я вернулся с войны"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53911  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поздній Тарас Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Кулуар"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53912  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарчук Вікторія Леонідівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Концептуальна модель модулю відпочинку 
в аеропорту - креслення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53913  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захарчук Вікторія Леонідівна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Креслення - Концептуальна модель 
умивальника "Діатом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53914  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леовал Дерфі (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Детективна повість "Контрразведчик, или Конец операции 
"Тайфун" ("Контрразведчик")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Повість є продовженням трьох попередніх книг, в яких йдеться про 
роботу співробітників держбезпеки в період 80-90-х років минулого 
століття.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53915  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Детективна повість "Контрразведчик,  или Операция 
"Тайфун" ("Контрразведчик")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Повість є продовженням двох попередніх книг, в яких йдеться про 
роботу співробітників держбезпеки в період 80-90-х  років минулого 
століття.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53916  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Контрразведчик-5 "У обрыва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга завершує цикл "Контррозвідник" про боротьбу головних 
спецслужб світу періоду 80-х років минулого століття - КДБ і ЦРУ.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53917  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be), Чеботарьов Віктор 
Сергійович (Loud Be)  

 
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 "Dangerous"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53918  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казаков Віктор Вікторович  
 

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 текстів пісень "Из буквы возродится слово"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53919  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сошніков Ігор Валентинович, Бардаков Олексій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Твій Голос"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53920  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна, Науменко Анна 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Тренинг "На пути 
к своему телу..."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розробка належить до клінічної психології, і може бути використана 
при психокорекційній роботі з порушенням тілесності, зокрема ранніми 
формами розладів харчової поведінки особистості.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53921  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "360ДАТА" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Методика запуску програм опитування 
SAWTooth на Android"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма створюється для накопичення аналітичних даних SAWTooth 
за допомогою планшетних комп’ютерів з операційною системою 
Android, для наступної обробки, візуалізації та аналізу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53922  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фіщук Євген Миколайович  
 
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 "Україночка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53923  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Любарський Борис Григорович, Омельяненко Віктор Іванович, 
Черв’яков Станіслав 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 "Компьютерная программа расчета режимов 
работы и движения поездов с электрической тягой, которые 
оборудованы тяговыми двигателями переменного тока"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53924  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана Орестівна, Перевозова Ірина Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-практичний посібник "Метод активного навчання у 
підготовці фінансиста"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник складається з двох частин: теоретичної та практичної.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53925  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Новогодняя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53926  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Оніпко Валентина 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)  Книга "Професійна підготовка вчителя природничих дисциплін до 
роботи у профільній школі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі викладені практичні рекомендації щодо впровадження 
результатів дослідження у практику роботи системи загальної 
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середньої, педагогічної професійної і післядипломної освіти в рамках 
соціально-педагогічного комплексу регіону.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53927  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Феодоріді Костянтин 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)  Твір образотворчого мистецтва "Памятник, посвященный 
Эльтигенскому десанту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53928  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябець Олександр Михайлович, Яценко Анатолій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка статей "Юридичний Вісник Спілки юристів Одеської області"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Безкоштовний збірник статей, що включає в себе матеріали юридичної 
практики, статті юристів-практиків, адвокатів.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53929  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Квасова Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телепрограми "Фінансовий лікнеп"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жанр - соціально-економічне бізнес реаліті шоу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53930  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сугробова Юлія Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Культуротворчість у діалозі традицій і новацій сучасного 
поліетнічного суспільства України (кримський досвід)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Монографія дає змогу читачеві дослідити динаміку осмислення 
культуротворчості, що стає надзвичайно важливим для українського 
суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53931  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нікіфоров Дмитро В'ячеславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "JobComplite"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний засіб для керування процесом виконання курсових робіт, 
призначених для підвищення ефективності роботи структурних 
підрозділів університету  та окремих посадових осіб шляхом 
автоматизації процесів навчальної та управлінської діяльності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53932  
 

Дата реєстрації авторського права  04.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрушенко Максим Ігорович, Брянцева Ганна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерний тренажер "Архітектурні 
пам’ятки Європи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для підвищення ефективності процесу засвоєння 
знань і поліпшення якості підготовки фахівців з творчим напрямом 
мислення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53933  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Галина Анатоліївна, Лазутіна Олена Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійних програм циклу "Персона"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53934  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Галина Анатоліївна, Лазутіна Олена Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Синопсис телевізійних програм циклу "Свої"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53935  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбал Галина Анатоліївна, Лазутіна Олена Миколаївна  
 

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)  Синопсис телевізійних програм циклу "П’ять вечорів у Парижі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53936  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Формування діагностично-споріднених груп (ДСГ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53937  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Марина Вікторівна, Ященко Юрій Борисович, Надутий 
Костянтин Олександрович, Купліванчук Анжела Володимирівна, 
Кондратюк Наталія Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації щодо підготовки проекту Плану підвищення доступності 
та якості первинної медичної допомоги у регіоні на 2014-2016 роки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53938  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Написание текстов для коммерческих 
сайтов. Набор полезных советов и примеров"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53939  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

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)  Дитяча книжка "Про Папугу" серії "Яринка-Малинка" ("Яринка-
Малинка "Про Папугу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53940  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

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)  Дитяча книжка "Про Котика" серії "Яринка-Малинка" ("Яринка-
Малинка "Про Котика")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53941  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

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)  Дитяча книжка "Мишка і сир" серії "Яринка-Малинка" ("Яринка-
Малинка "Мишка і сир")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53942  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка "Грибочок та Суничка" серії "Яринка-Малинка" 
("Яринка-Малинка "Грибочок та суничка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53943  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

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)  Дитяча книжка "Про лисичку" серії "Яринка-Малинка" ("Яринка-
Малинка "Про лисичку")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53944  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лідія Полозова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  
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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)  Дитяча книжка (вірші) "Про Мишенят" серії "Яринка-Малинка" 
("Яринка-Малинка "Про Мишенят")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53945  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

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)  Дитяча книжка "Сказка о Солнышке, Облачке, Зонтиках и Веселом 
Человеке" ("Сказка о Солнышке, Облачке, Зонтиках и Веселом 
Человеке" серія Яринка-Малинка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53946  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антоновський Вадим 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 "Merolith D10f - смесь для армирования 
пенополистирола"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53947  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пугачев Генадій Євгенович, Таршис Борис Віталійович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Мой лапушок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53948  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "МОНСТРО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли пісні автора слів та музики Мельника Сергія 
Олександровича: Виктор ОСВОБОЖДЕННЫЙ!, Есенин, Я не хочу 
любви, Монстро, Кольт, Сердце дурака, Вертолеты, Воин, Fuck you, 
Послушай меня, Маньяк.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53949  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герцик Віра Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки діяльності учасника розподілу 
продукції підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропонована методика оцінки діяльності учасника розподілу 
продукції підприємства, яка дозволяє виміряти, діагностувати 
розвиток розподілу продукції, через визначення та оцінку 
ефективності, результативності, корисності діяльності його учасників.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53950  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка фотографій "КОЛЮЧА СІТКА "ПІРАНЬЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірці представлені фотографії на яких зображено сітчасте полотно 
"ПІРАНЬЯ" з колючо-ріжучої стрічки, зокрема, армованої ключової 
стрічки "ЕГОЗА" або "КОНЦЕРТИНА".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53951  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічний твір "Виготовлення сітчастого полотна "ПІРАНЬЯ" з 
колючо-ріжучої стрічки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53952  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Юрій Володимирович  
 

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)  Збірник креслень "Захисне колючо-ріжуче полотно "ПІРАНЬЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53953  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радіонова Наталія Йосипівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка інноваційного розвитку підприємства"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53954  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Лідія Віталіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
СТРАТЕГІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі наведений метод ієрархічного аналізу, який полягає в 
декомпозиції складових систем і визначенні причинно-наслідкового 
зв’язку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53955  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Микола Михайлович, Ковшар Валентин Олександрович, 
Ніколаєв Іван Михайлович, Попов Олександр Михайлович, Колісник 
Вікторія Іванівна, Задонський Олександр Ілліч  

 

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 "Інформаційно-розрахункова система 
оцінювання та прогнозування показників ефективності 
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функціонування при виконанні системою радіочастотного моніторингу 
України своїх основних завдань" ("Ефективність 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційно-розрахункова система дозволяє розраховувати і 
прогнозувати часткові показники ефективності виконання кожної 
задачі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53956  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Микола Михайлович, Галкин Сергій Олександрович, 
Коржуков Костянтин Миколайович, Попов Олександр Михайлович, 
Семенов Геннадій Миколайович, Чернов Андрій Борисович  

 

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 "Інформаційно-розрахункова система 
оцінювання електромагнітної сумісності засобів радіоконтролю на 
місці їх розташування" ("Зона 1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційно-розрахункова система дозволяє проводити оцінювання 
радіодоступності та завадозахищеності широкодіапазонних засобів 
радіомоніторингу з врахуванням їх характеристик, характеристик 
радіоелектронних засобів різноманітних радіотехнологій, що 
контролюються, умов розповсюдження радіохвиль у відповідності з 
Рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку, рельєфу і 
забудови місцевості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53957  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Удовиченко В’ячеслав Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "От Аю-Дага до Кара-Дага. Аметистовое ожерелье"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга містить у собі такі вірші: "Молитва", "Снова", "Побережье", 
"Рассвет над Партенитом", "Аю-Даг", "Медвежёнок", "Утёс", 
"Владыка муз", "Рыбачье", "Морскому", "Новый свет", "Судак", 
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"Друг-дельфин", "Коктебель", "О времена...о нравы...", "Киммерия", 
"Дайвер", "Золотые ворота", "Карадаг", "Гроза над Карадагом", 
"Загадки Карадага", "В водах киммерийских", "Закат", "Я співаю 
душою", "Лунная дорожка", "Осінь", "Матусі", "Зірка Віфлеємська", 
"Юбилей", "Козацькі хрести".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53958  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касьянов Микола Анатолійович, Вишневський Дмитро 
Олександрович, Савченко Іван Володимирович, Гунченко Оксана 
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 "Інтелектуальна система підтримки 
прийняття рішень в управлінні охороною праці для зменшення 
травматизму у ковальсько-пресовому виробництві шляхом оцінки та 
прогнозування ризику на робочих місцях операторів з урахуванням 
"технічних" і "людських" відмов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53959  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Дуда Марина Ернестівна  
 

Повне ім’я або повне 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 індуктивного перетворювача 
переміщень зі зміною довжиною повітряного проміжку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53960  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бася Котікова (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Сказка "Эхо фальшивой легенды" ("Эхо 
фальшивой легенды")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казака про пригоди у королівстві Ліс, де таємниче зникають ягнята, 
мед і молоко. Злочин розплутує Спірідон, королівський посол у 
сусідних Джунглях.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53961  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гомля Людмила Миколаївна, Давидов Денис Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Флора вищих судинних рослин Полтавського району"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53962  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Заніздра Ірина 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 "Сон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53963  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маковій Лілія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

378 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Я жива, пока ты меня помнишь!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53964  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пальчевський Богдан Олексійович, Шаповал Ольга Михайлівна, 
Великий Олександр Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Оптимізаційний синтез функціонально-модульної 
структури пакувального устаткування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Особливістю монографії є представлення основ побудови 
функціонально-модульної структури пакувальних машин та методів її 
проектування з використанням сучасних інформаційних технологій 
комбінованого структурного синтезу і оптимізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53965  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зіборова Ольга Олександрівна, Дєгтяренко Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Опросник определения особенностей 
(стиля) материнского отношения к ребенку, имеющему отклонения в 
психофизическом развитии (ОМО)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53966  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Арабаджи-Сапункова Світлана Георгієвна, Дєгтяренко Тетяна 
Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Опросник профессиональной адаптации 
начинающих психологов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53967  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тімінський Анатолій Григорійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія харчових технологій 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Нормативно-правові документи з дисципліни "Аудит"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка призначена виключно для навчання та наукових потреб 
студентів, аспірантів, викладачів Одеської національної академії 
харчових технологій, які можуть ознайомитися з ними в електронному 
вигляді, натискаючи на кожну закладку розділу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53968  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

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 науково-прикладного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика економічного аналізу кон'юнктури 
регіональних ринків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53969  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Газарян Юлія Валеріївна, Каліберда 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 "Інформування батьків про стан навчального 
процесу "SMS - Щоденник"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53970  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Бабенко Дмитро Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Віртуальний генератор складних сигналів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53971  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долинський Ігор Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Мозаїка з каменю "Замок - великий" 
("Замок - великий")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53972  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полозюк Владімір (Polozyuk Vladimir)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "VINCheck Программа определения 
параметров транспортного средства (ТС) по его VIN коду или номеру 
шасси" ("VINCheck")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для ідентифікації транспортного засобу по 17 знакам VIN 
коду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53973  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Меметов Айдер, Алієва Леніє Аблязівна, Меметов Іскандер Айдерович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Кримськотатарська мова" підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53974  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веліулаєва Аліє, Алієва Леніє Аблязівна  
 

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)  "Інтегрований курс "Література" (кримськотатарська та світова)" 
підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням кримськотатарською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53975  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корсаков Володимир Олексійович, Сакович Ольга Костянтинівна 
(псевдонім)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис твору "Російська мова (2-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою. 6 клас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53976  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ходзицька Ірина Юліївна, Павич Ніна Миколаївна, Горобець Олена 
Валеріївна, Безносюк Олена Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Трудове навчання (для дівчат)" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53977  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис "Математика" підручник для 6 класу загальноосвітніх 
навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53978  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 
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)  Рукопис підручника "Музичне мистецтво" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53979  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "CyberTiger (КіберТигр)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою зображувальний кольоровий оригінальний знак у 
вигляді стилізованого зображення тигра, відтвореного на темному 
фоні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53980  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кругленко Марія Юріївна, Маркович Дмитро Миколайович, 
Поповіченко Андрій Андрійович, Городецька Марія Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Фільм "Девушка и баян"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53981  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтлайн-ІТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система документообігу "MegapolisТМ. 
Документообіг. Версія 2.63"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів 
діловодства і контролю виконавчої дисципліни.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53982  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олексій Геннадійович  
 

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 "Сценарий развлекательного телевизионного проекта 
"Страшная месть"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53983  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олексій Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважального телевізійного проекту "Моду народу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53984  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олексій Геннадійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій розважального телевізійного проекту "Ікона стилю"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53985  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олексій Геннадійович, Райцина Юліанна Аркадіївна  
 

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 "Сценарий развлекательного телевизионного проекта с 
элементами реалити-шоу "Барышня-крестьянка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53986  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ревенко Олексій Анатолійович  
 

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 "Синергия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53987  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лопата Анатолій Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Записки начальника Генерального штаба 
Вооруженных Сил Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53988  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куклін Дмитро Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Публічне акціонерне товариство "ХайдельбергЦемент Україна" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Комплект зображень розгортки мішка для цементу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представляє собою зовнішній вигляд 8 варіантів дизайну розгортки 
мішка для цементу, призначених для формування упаковки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53989  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петраков Іван Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стойка трения винтовая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновані стояки тертя, які мають принципово новий механізм 
тертя, побудований на тому, що шток стояка взаємодіє з гайкою 
шляхом різьбової нарізки, кут якої трохи більше її кута 
самогальмування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53990  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кропельницька Світлана Орестівна, Плець Іван 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-інтерактивний посібник "Страхові послуги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 
підготовки "Фінанси і кредит". Посібник складається з базової та 
інтерактивної частин.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53991  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микитенко Наталія 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)  Сценарій передачі "Свадебная мастерская"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53992  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєв Кирило 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 "Scientia platform"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма для організації підтримки навчального процесу. Основним 
завданням платформи є можливість поєднання найбільш дієвих та 
ефективних компонентів Веб-освітнього простору.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53993  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Яхимович Олександр Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Розрахунок пристроїв підтримки точного 
відліку часу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма розроблена для розрахунку пристроїв підтримки 
точного відліку часу. За допомогою цієї програми можна розрахувати 
параметри мультивібратора на однотактовому таймері.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53994  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Сергій Володимирович, Попков Дмитро Юрійович, Холод 
Євгеній Леонідович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний 
інститут мікрографії 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення з автоматизації 
процесу побудови мікрофільму при підготовці до мікрофільмування 
КОМ-системою "SMA 51"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесу з підготовки до 
мікрофільмування за допомогою КОМ-системи документації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53995  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

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" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клиническая лабораторная 
диагностика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53996  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляєв Валерій Іванович, Глушакова Ольга Володимирівна, Глазунов 
Сергій 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 "Комп'ютерне моделювання процесів 
торсіонних автоколивань бурильних колон з метою уникнення 
позаштатних технологічних  режимів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма реалізує розроблену на базі методів теорії сигулярно 
збурених диференціальних рівнянь методику комп'ютерного 
моделювання і прогнозування явищ біфуркаційних переходів системи 
від режимів стаціонарних обертань в режими автоколивань і навпаки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53997  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бідняк Михайло Несторович, Компанець Катерина Андріївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний транспортний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчальна 
програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Професійне 
орієнтування" (розроблена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки напряму 6.140103 - "Туризм" освітньо-
кваліфікаційного рівня - бакалавр)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розглянуто сутність поетапного вивчення нормативної навчальної 
дисципліни.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53998  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

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 RowMod" ("MD 
RowMod")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль створено для формування зображень моделей одягу методом 
перебору комбінацій їх сумісності типізованих і уніфікованих елементів 
із забезпеченням їх сукупності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  53999  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

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 "Комп’ютерний модуль MD CounterMod" 
("MD CounterMod")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль створено для підрахунку максимально можливої кількості 
моделей, які можна отримати із бази даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54000  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

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 SeriaModcounter" 
("MD SeriaModcounter")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль створено для вирішення завдань підрахунку кількості 
можливих варіантів комбінацій елементів для моделей одягу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54001  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосійчук Сергій Якович, Чернозубенко Олександр Валентинович, 
Абрамсон Артур Наумович, Мошковський Микола Сильвестрович, 
Сидоренко Нателла 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 "Рекомендації щодо розробки систем комплексного 
блискавкозахисту потенційно небезпечних об’єктів Збройних Сил 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Рекомендації підготовлено для надання практичної та методичної 
допомоги командуванню військових частин і відповідальним особам 
щодо виконання запланованих заходів по забезпеченню якісного 
блискавкозахисту та заземлення на арсеналах, базах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54002  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крицький Ігор Орестович  
 

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, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять "Детская хирургия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54003  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету  "Pediatric 
Surgery"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54004  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадобний Тарас Богданович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету  "History of 
Ukrainiаn culture"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54005  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадобний Тарас Богданович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету  "Philosophy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54006  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Микола Іванович, Мартинюк Лариса Петрівна, Сидоренко 
Оксана Леонідівна, Сусла Олександр Богданович, 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  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Невідкладні 
стани у клініці внутрішньої медицини"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54007  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Оксана Леонідівна, Мартинюк Лариса Петрівна, Гурський 
Віталій Тарасович  

 
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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Emergency 
medicine in the clinic of internal medicine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54008  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голкін Андрій Олександрович (ArchMan)  
 
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)  Фотографічний твір "Новые автомобильные колёса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54009  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Швед Микола Іванович, Мартинюк Лариса Петрівна, Сидоренко 
Оксана Леонідівна, Сусла Олександр Богданович, 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  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Неотложные 
состояния в клинике внутренней медицины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять є закріплення знань та 
вмінь, що були набуті на попередніх курсах, для підготовки лікаря 
загальної практики, який покликаний надавати своєчасну 
кваліфіковану невідкладну  медичну допомогу  в стаціонарних або 
амбулаторно-поліклінічних умовах, втілювати в життя принципи 
сімейної медицини, формувати у пацієнтів здоровий спосіб життя.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54010  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Особливості психоемоційного стану та розумова 
працездатність молодших школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54011  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "СВОБОДА ПРИЙДЕ!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54012  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

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 "ПТАХ НОВОГО ДНЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54013  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артьомова Аліна Вадимівна, Вартанян Василь Михайлович, 
Романенков Юрій Олександрович, Грищенко Марина Анатоліївна, 
Ревенко Данило Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Програмний комплекс обробки результатів 
попередніх випробувань для оцінки витрат виробництва продукції в 
авіаційному приладобудуванні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для обробки результатів попередніх випробувань 
наукоємної продукції, що дозволило знизити витрати виробництва 
авіаційної приладобудівної продукції.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54014  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Слівінська-Курчак Христина Богданівна, Коржинський Юрій 
Степанович  

 

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 "Анкета" для оцінки в катамнезі стану здоров'я дітей 
раннього віку, яким в неонатальному періоді проводили штучну 
вентиляцію легень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54015  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Методика формування звукотворчих компонентів 
виконавського апарату трубача: Методичний посібник"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54016  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Беркутенко Анастасія Володимирівна, Булгакова Олександра 
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 "Комп’ютерна програма моніторингу 
соціально-економічних процесів на основі самоорганізації моделей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За допомогою програми користувач може управляти процесом 
моделювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54017  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Геник Дмитро Миколайович, Луцків Андрій Мирославович  
 

Повне ім’я або повне 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 криптоаналітичного дослідження методом 
алгебраїчного криптоаналізу "NALabs Algebraic Block Cipher Analyzer" 
версія 0.2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54018  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христенко Ольга Мирославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять  висвітлюють сутність 
політики, її функції та роль в житті сучасного суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54019  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христенко Ольга Мирославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Politology"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять  висвітлюють сутність 
політики, її функції та роль в житті сучасного суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54020  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христенко Ольга Мирославівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять  висвітлюють сутність 
політики, її функції та роль в житті сучасного суспільства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54021  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадобний Тарас Богданович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Pedagogic and 
Psyсhology"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять висвітлює питання 
історичного розвитку основ педагогіки у світі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54022  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кадобний Тарас Богданович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "History of 
Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять висвітлюе питання 
історичного розвитку Української держави в цілому та у контексті 
світової історії зокрема.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54023  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гусєва Тетяна Павлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний 
медичний університет 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Основи 
психології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять розкривають основні 
поняття психології, загальні закономірності, фукціонування психічних 
явищ, розглядаються види та властивості писхічних процесів, 
індивідуально-психічні властивості особистості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54024  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Історія 
України"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять висвітлює питання 
історичного розвитку Української держави в цілому та у контексті 
світової історії зокрема.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54025  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Сергій 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)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "История 
Украины"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять висвітлює питання 
історичного розвитку Української держави в цілому та у контексті 
світової історії зокрема.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54026  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хотюн Микола Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Молекулярна теорія газів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54027  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матящук Сергій Ігорович  
 

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, фотографічний 
твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Учбовий медичний посібник "Thyroid nodules: Modern Diagnosis and 
Management (Clinical Atlas)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54028  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Урсой Юрій Анатолійович  
 

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)  Оригінал-макет щоденника "Uprofi plan. Планировщик Вашего 
успеха"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54029  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Мисюра Микола 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 "Віртуальний антиелайсинговий фільтр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54030  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яремчук Ніна Антонівна, Редьога Ольга Юріївна, Мисюра Микола 
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 "Програмний засіб для визначення вагових 
коефіцієнтів показників якості з використанням медіани Уолша"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54031  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка "Тет-а-тет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Стая волков", "Сильные люди", "Моя душа - моё болото", 
"Прогулки со сметрью", "На память", "Да или Нет", "Внутренний 
мир", "Шкатулка памяти".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54032  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тапкова-Грінштат Ірина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методика оздоровительной системы 
вибрационных нагрузок Гринштат" ("Методика Гринштат")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика оздоровчої системи вібраційних навантажень Грінштат 
включає в себе чергування етапів фізичного навантаження та 
відпочинку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54033  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Леонід Полікарпович, Смоловик Олег Олександрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Память моя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54034  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Солод Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення упаковки морозива "ПЛОМБІР" ТМ 
"Королевское мороженое"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54035  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суворов Олександр Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Добровільне зниження цін на контент власниками 
контенту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54036  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

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, твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка "Вірші про Лисичку" серія "Яринка - малинка" 
("Яринка - малинка "Вірші про Лисичку")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54037  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка "Про Білочку" серія "Яринка - Малинка" ("Яринка - 
Малинка "Про Білочку")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54038  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобошко Олег Іванович, Домінік Лінднер  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Наташа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54039  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

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" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір "Підсистема УТАС "Конструктор звітів". 
Керівництво користувача"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підсистема призначена для побудови звітів за даними показників 
датчиків системи УТАС, які знаходяться в одній чи кількох базах 
даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54040  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

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 "Інформаційно-аналітична система обліку та 
аналізу наглядової діяльності на основі матеріалів перевірок. 
Програмний комплекс"   

 

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  54041  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

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  Комп'ютерна програма  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина інформаційно-аналітична система 
обліку устаткування підвищеної небезпеки на підприємствах хімічного 
комплексу України. Версія "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ". 
Програмний комплекс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До ЄІАС входить чотири підсистеми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54042  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 
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  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Єдина інформаційно-аналітична система 
обліку устаткування підвищеної небезпеки на підприємствах хімічного 
комплексу України. Версія "ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР". 
Програмний комплекс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До ЄІАС входить чотири підсистеми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54043  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кружилко Олег Євгенович, Майстренко Володимир Володимирович, 
Репін 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)  Письмовий твір "Керівництво користувача з використання 
інформаційної системи Реєстр дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Система призначена для підвищення ефективності здійснення обліку 
та аналізу даних щодо всіх виданих, переоформлених та анульованих 
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дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54044  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

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 "Функціональна підсистема ведення бази 
даних про виробничий травматизм та профілактичні заходи. 
Функціональна підсистема аналітичної обробки даних про виробничий 
травматизм. Програмний комплекс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Передбачена можливість створення узагальнених звітів за подіями, 
факторами та іншими параметрами.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54045  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Картотека сожалений или закрытое завещание" ("Картотека 
сожалений")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Медсестра Хоспису залишає своїм спадкоємцям незвичайну спадщину - 
Картотеку жалів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54046  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасименко Анатолій Гаврилович, Раскопінська Людмила 
Гаврилівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "СШ №30 "Школе поселка Красного 80 лет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54047  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Момот Олена Олегівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Комплекс дихальних, фізкультурно-
спортивних і лікувально-оздоровчих вправ "Чудова паличка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Компекс вправ передбачає виконання різноманітних фізичних вправ у 
різних вихідних положеннях у повільному темпі з поступовим 
збільшенням фізичного навантаження, що супроводжується 
дихальними вправами, і передбачає використання індивідуального 
тренажера у вигляді палички.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54048  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник статей "Синтез антенных решеток многопараметрическим 
методом регуляризации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54049  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Roy Crank (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Highspeed lover"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54050  
 

Дата реєстрації авторського права  13.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  RIHTER (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 "Море"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54051  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменко Андрій 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)  Графічне зображення логотипу "Andrew Oksamyt"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54052  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березовський Олег Миколайович (BON), Булига Олена 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 "Когда растает снег..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54053  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "SCOTT"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "SCOTT", 
створене автором і призначене для використання в якості торгових 
марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. Зображення 
виконується в будь-якій кольоровій гамі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54054  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Вікторія 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 графічних зображень "SCHWINN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова 
"SCHWINN", створене автором і призначене для використання в 
якості торгових марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. 
Зображення виконується в будь-якій кольоровій гамі.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

411 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54055  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Вікторія 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 графічних зображень "bps"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "bps", 
створене автором і призначене для використання в якості торгових 
марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. Зображення 
виконується в будь-якій кольоровій гамі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54056  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "TRUVATIV"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення являє собою зображення слова "TRUVATIV", 
створене автором і призначене для використання в якості торгових 
марок, знаків для товарів і послуг та логотипів. Зображення 
виконується в будь-якій кольоровій гамі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54057  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кириченко Дмитро Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Рожденье слова"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54058  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасюк Володимир Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз "Стекловидная субмарина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначення: підводний туризм,екскурсії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54059  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасюк Володимир Валентинович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескізний малюнок "План моста"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначення: пересування транспортних засобів, з розташуванням 
комплексно-розважальної споруди.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54060  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павлов Євгеній Миколайович, Павлов Микола Євгенійович  
 

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 "Шахматная композиция. Каталог индексов"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павлов Є.Н., Павлов М.Є. Шахматная композиция. 
Каталог индексов. Новая Каховка, ЧП "ПИЕЛ", 2013 - 244 с. 

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54061  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скорозвон Олег Валерійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Всё обо всём"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54062  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Творун Оксана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Формування навичок самоосвіти першокурсників 
вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення 
фундаментальних дисциплін"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54063  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабенко Олександр Іванович (Александр Хмель)  
 

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 "Новый Год"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

"Новый Год", "Вальс Валентина", "Светлана", "Лучший друг", 
"Плюс не минус", "Танго палкого кохання".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54064  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Позднякова Людмила Валентинівна (Милла Деллин)  
 

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)  Посібник по бісероплетінню "Подарочные сувениры из бисера"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для використання вихователями, вчителями, 
батьками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54065  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Букрєєв Андрій Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "У мальчика появляется желание быть девочкой 
/потому что его мать захотела родить девочку/"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі пропонується вирішення проблеми гомосексуалізму у 
хлопчаків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54066  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрик Сергій 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)  Текст пісні "Зенит Чемпион"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54067  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Віртуальний цифровий аналізатор спектру на 
базі коваріаційного алгоритму"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для моделювання коваріаційного алгоритму 
цифрового параметричного спектрального аналізу при обчислені 
спектральної густини потужності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54068  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Віртуальний спектроаналізатор 
модифікованим коваріаційним методом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54069  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Алла Василівна, Морозова Валентина Анатоліївна  
 

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)  Науково-практичний твір "Договір страхування відповідальності 
замовника клінічних випробувань перед третіми особами (пацієнтами, 
здоровими добровольцями) на випадок нанесення шкоди їх життю та 
здоров’ю під час проведення клінічних випробувань лікарських 
засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54070  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Алла Василівна, Морозова Валентина Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Особливі умови №1: умови добровільного 
страхування відповідальності замовника клінічних випробувань перед 
третіми особами (пацієнтами, здоровими добровольцями) на випадок 
нанесення шкоди їх життю та здоров’ю під час проведення клінічних 
випробувань лікарських засобів (до п.2.2.1 цих Правил)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54071  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Песня о Питере Пене"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54072  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 

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 "Песнь русалок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54073  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Песня пиратов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54074  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сражение на "Роджере"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54075  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Домик для Венди"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54076  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долішній Олег Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Колыбельная"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54077  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Маленький урок Венди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54078  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Большанін Олексій 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)  Книга "От пустоты к наполненности жизни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54079  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Маргарита Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "DENTAL 
PRAKTIK" ("ДЕНТАЛ ПРАКТІК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54080  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казакевич Володимир Михайлович (Група "KONADA"), 
Заборовський Євгеній Олегович (Група "KONADA")  

 

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 "Свобода"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54081  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бажак Геннадій Миколайович, Сафроненков Андрій Валерійович  
 

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 "Програма страхування міграційних 
ризиків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54082  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаврюта Тарас 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)  Ескіз "FLOOR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз призначений для використання в сфері інтелектуальної 
власності, зокрема в галузі надання послуг та виготовлення товарів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54083  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хаврюта Тарас 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)  Ескіз "ГИПЕРМАРКЕТ FLOOR"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ескіз призначений для використання в сфері інтелектуальної 
власності, зокрема в галузі надання послуг та виготовлення товарів. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54084  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

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 "Зажги свой огонь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54085  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляхович Роман Мар'янович, Кіцак Ярослав Миронович  
 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Экстренная и 
неотложная медицинская помощь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять вивчає основи 
теоретичних занять і практичних навичок з організації надання 
екстреної медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах на 
догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54086  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляхович Роман Мар'янович  
 

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, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Emergency 
medical and urgent medical care"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять вивчає основи 
теоретичних занять і практичних навичок з організації надання 
екстреної медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах на 
догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54087  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ляхович Роман Мар'янович, Кіцак Ярослав Миронович  
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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, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Матеріали підготовки до практичних занять з предмету "Екстрена і 
невідкладна медична допомога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Матеріали підготовки до практичних занять вивчає основи 
теоретичних занять і практичних навичок з організації надання 
екстреної медичної допомоги пацієнтам у невідкладних станах на 
догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54088  
 

Дата реєстрації авторського права  14.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Юрій Васильович, Кудрик Неоліна Анатоліївна, Горлов 
Олександр Іванович, Івіна Катерина Анатоліївна, Мокєєв Іван 
Олександрович, Жарук Павло Григорович, Чічаєва Олена Павлівна, 
Шульга Маргарита Володимирівна, Щербаков Арсентій 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-
Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з 
вівчарства 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна система управління 
селекційним процесом у вівчарстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма признвчена для автоматизації селекційно-племінного обліку 
овець, формування баз даних, ведення електронної картотеки тварин, 
формування та видачі зведеної відомості бонітування, видачі 
племінних свідоцтв карток овець.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54089  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцев Дмитро Валерійович, Казмірчук Віра Євстафіївна  
 
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 "Атлас. Герпесвірусні нейроінфекції"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54090  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казмірчук Віра Євстафіївна, Мальцев Дмитро Валерійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных 
инфекций человека"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54091  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казмірчук Віра Євстафіївна, Мальцев Дмитро Валерійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Иммуноглобулины и иммуноглобулинотерапия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54092  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальцев Дмитро Валерійович, Казмірчук Віра Євстафіївна  
 
Повне ім’я або 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 "Иммунодефицитные болезни человека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54093  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепетько Євген Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Хирургическое лечение осложненных 
юкстапапиллярных язв"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54094  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шепетько Євген Миколайович, Струменський Дмитро Олексійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Еволюція тактики хірургічного лікування 
перфоративних дуоденальних виразок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54095  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фомін Петро Дмитрович, Шепетько Євген Миколайович, Смікодуб 
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)  Монографія "Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних 
кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними 
стовбуровими клітинами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54096  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Анжела Олегівна, Романенко Максим В'ячеславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TAMARANGA BFF"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є системою управління змістом сайту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54097  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Віктор Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Читайте, слушайте и не говорите, что не слышали..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54098  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (псевдонім), LAFESTA music project 
(псевдонім), LAFESTA music project (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 "Art-life"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54099  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (псевдонім), LAFESTA music project 
(псевдонім), LAFESTA music project (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 "2day"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54100  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (псевдонім), LAFESTA music project 
(псевдонім), LAFESTA music project (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 "City Jungle"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54101  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (псевдонім), LAFESTA music project 
(псевдонім), LAFESTA music project (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 "Electro Opera"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54102  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (псевдонім), LAFESTA music project 
(псевдонім), LAFESTA music project (псевдонім)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54103  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (псевдонім), LAFESTA music project 
(псевдонім), LAFESTA music project (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 "Kiev Rules"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA. 
 

  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54104  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (псевдонім), LAFESTA music project 
(псевдонім), LAFESTA music project (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 "Soul Republic"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54105  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (псевдонім), LAFESTA music project 
(псевдонім), LAFESTA music project (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 "KZ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54106  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (псевдонім), LAFESTA music project 
(псевдонім), LAFESTA music project (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 "Neo"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA. 
 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54107  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрейко Ірина Олександрівна, Новикова 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)  Навчально-методичний посібник "Фильмы на занятиях русского 
языках. Учебно-методическое пособие по развитию речи для 
иностранных студентов первого курса"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54108  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новикова Юлія Миколаївна, Кудрейко Ірина 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)  Навчально-методичний посібник "Русский язык (общественно-
политическая и социально-культурная сферы). Учебно-методическое 
пособие для иностранных студентов первого курса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54109  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно" Стукало Наталья Вадимівна, Дзяд Олена Василівна, Литвин Марина 
Валентинівна, Деркач Микола Іванович, Федорова Валентина 
Андріївна, Полішко Ганна Генадіївна, Пирог Ольга Володимирівна, 
Соловйова Оксана Анатоліївна, Ковальчук Катерина Віталивна, 
Краснікова Наталія Олександрівна, Осадча Наталія Вікторівна, 
Навроцька Наталія Анатоліївна, Гладченко Анатолій Юрійович, Приз 
Олена Василівна, Михайленко Ольга Геннадіївна, Притикіна Олена 
Леонідівна, Лошкарьова Олена Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідження глобалізації світогосподарського розвитку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54110  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературна частина книги "Комікси для маленьких винахідників"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Принципово новий посібник із розвитку мислення, винахідливості та 
креативності дітей молодшого шкільного віку.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54111  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

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 "Где же ты любимая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54112  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шраменко Володимир Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Збірка пісень Володимира Шраменка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Египет", "Шара", "Песня таксиста", "Выпить, закусить и 
оттянуться", "Диета".   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54113  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нізік Віктор Михайлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Новеллы "Цветы покаяние"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54114  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довгаленко Олег Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Серия коллекционных карточных игр "ПОЛУНДРА". 
Правила игры"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга висвітлює детальні правила ігор, які входять до серії 
колекційних карточних ігор.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54115  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Христина Миколаївна, Кузнецова Ірина Олексіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір художнього дизайну "Крісло Писанка" з орнаментом української 
вишивки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена форма для відпочинку поєднує екологічно-чисті матеріали, 
які прикрашені традеційним українським орнаментом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54116  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шипко Володимир Андрійович (Вова Сонце, SV, Bob Goldman)  
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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 "I walk alone"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54117  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Френк Доннер (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Предел инертности" (в двох томах)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54118  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Разработка и юзабилити-анализ коммерческого 
сайта для малого и среднего бизнеса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54119  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Стенд-Накопичувач "Рошен"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основі стенду лежить фігура, наближена до повздовжного, 
еліпсоподібного паралепіпида.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54120  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій кінофільму "Божественная рука"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54121  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гарасаян Микола Нерсесович  
 
Повне ім’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 "Исцеление здесь и сейчас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Автор допомогає читачам розібратися в причинах найбільш 
поширених захворювань і знайти відповіді на питання як побороти 
рак, що потрібно для здоров'я серця і судин, легень, шлунка, суглобів 
хребта. В книзі проводиться багато ефективних і доступних способів 
зберігання здоров'я і високого рівня життя на протязі усього життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54122  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фадєєв Микола Олександрович, Бакал Денис Анатолійович, Воловод 
Андрій Олександрович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПРЕССПЛАТА" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TransMill" (ТрансМилл)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс призначений для автоматизації процесів прийому платежів у 
населення. Комплекс інтегрується з інформаційними системами банків, 
платіжних систем, системами провайдерів товарів і послуг, 
торговцями. Комплекс підтримує прийом платежів платіжними 
терміналами, автоматизованими робочими місцями касирів та 
Інтернет-сайтами. Комплекс проводить кліринг платежів, емісію, 
розрахунки електронними та іншими грошима, є платформою для 
електронної комерції або торгівлі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54123  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Віктор Геннадійович, Литвин 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 "Автоматизована інформаційна система 
квартирного обліку (АС Квартоблік)" ("АС Квартоблік")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

АС "Квартоблік" забезпечує автоматизацію бізнес-процесів, що 
здійснюються при веденні обліку громадян міста, які потребують 
поліпшення житлових умов і відповідно до законодавства перебувають 
на квартирному обліку; забезпечення інформаційної підтримки 
керівництва в питаннях стану квартирної черги; планування 
будівництва та розподілу житлового фонду.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54124  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золочевський Богдан Володимирович, Тищенко Олександр Петрович  
 

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 "Об’ємне відтворення історичних 
памяток та архітектурних об’єктів з паперу"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кожен твір виконаний з окремих паперових деталей, які скріплюються 
між собою особливими знаками.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54125  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Розум Валентина 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 "Життя - ріка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірку увійшли такі пісні: "Мій край", "У колі родини", 
"Ветеранам", "Заповіді", "Життя - ріка", "Пісня - душа людини", 
"Новорічна казка", "На рассвете".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54126  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золотарьова Тетяна Ананіївна, Павлова Олена Самуілівна, Нікіпелова 
Олена Михайлівна, Насібуллін Борис Абдулайович, Алексєєнко 
Наталя Олексіївна, Ніколенко Світлана Іванівна, Олешко Олексій 
Якович, Плакіда Олексій Леонідович, Бахолдіна Олена Іванівна, 
Родомакін Міхаїл Володимирович, Змієвський Анатолій 
Володимирович, Ярошенко Наталія Олександрівна, Солодова 
Людмила Борисівна, Коєва Христина Олександрівна  

 

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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Перспективы использования маломинерализованных 
минеральных вод для коррекции стресс-индуцированной эндогенной 
интоксикации"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У результаті експерементальних досліджень розроблено підходи і 
створено ефективний метод профілактики стрес-індукованної 
ендогенної інтоксикації, на основі використання маломінералізованих 
мініральних вод України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54127  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гоженко Олена Анатоліївна, Гріняєва Людмила Яківна, Старчевська 
Тетяна Василівна, Волянська Вероніка Сергіївна, Кубиніна Людмила 
Вікторівна, Косовєров Євгеній Олегович, Іванюк Олена Станіславівна, 
Соловйов Юрій Юрійович  

 

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)  Науковий твір "Санаторно-курортне лікування хворих на 
ессенціальну артеріальну гіпертензію із застосуванням зовнішньої 
озонотерапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54128  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Методика комплексної оцінки та прогнозування 
результативності управління заборгованістю на підприємствах 
житлово-комунального комплексу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обгрунтовано необхідність формування інформаційно-методичної бази 
задля оцінювання - прогнозування результативності управління на 
підприємствах житлово-комунального комплексу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54129  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Формування організаційно-економічного механізму 
управління заборгованістю на підприємствах житлово-комунального 
комплексу об'єктно-цільового типу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Систематизовані теоретико-методичні підходи щодо управління 
заборгованістю на підприємствах житлово-комунального комплексу, 
виявлені особливості її формування та погашення, запропоновано 
алгоритм формування організаційно-економічного механізму 
управління заборгованістю на підприємствах ЖКК, охарактеризовано 
підхід до формування та застосування моделей державно-приватного 
партнерства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54130  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аронова Ірина Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Устами Истины Земля"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга говорить про різні форми життя на Землі. Вона показує глибокі 
зв'язки живої природи та людини.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54131  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сказко Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮ МЕДІА СОФТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмно-апаратний комплекс IPjet.TV"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54132  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "СИЗАМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54133  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Препарат СИЗАМ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54134  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Півоваров Олександр Андрійович, Куманьов Сергій Олександрович, 
Василенко Інна Анатоліївна, Воробйова Маргарита Іванівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель розрахунку кінетики вилуговування 
дорогоцінних металів з рудних концентратів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма об'єднує у собі чотири модулі, призначені для визначення 
можливого механізму та розрахунку кінетичних параметрів, процесу 
вилуговування золота з рудних концентратів розчинами, 
виготовленими з використанням води, обробленої під дією контактної 
нерівноважної плазми.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54135  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Василенко Інна Анатоліївна, Куманьов Сергій Олександрович, 
Чіванов Вадим Дмитрович, Бордунова Ольга Георгіївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель розрахунку процесу утворення 
твердої фази"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення можливого механізму та 
розрахунку кунетичних параметрів процесу утворення твердої фази 
при хімічному осадженні оксидів заліза із залізовмісних розчинів та 
можливості керувати дисперсністю утвореної твердої фази.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54136  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богомолець Ольга Вадимівна  
 

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)  Науковий твір "Громадська платформа "Україна 80+" ("Україна 
80+")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір описує мету, завдання і основну тактику розбудови громадської 
платформи. Основною метою якої є збільшення тривалості якісного 
повноцінного життя і зменшення смертності в Україні від різних 
захворювань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54137  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлов Олексій Ігорович  
 

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)  Книга "ПОДСОЛНЕЧНИК: выращивание, уборка, доработка и 
использование"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54138  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анісімов Микола 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)  Навчальний посібник для вищої школи "Соціальна та екологічна 
безпека діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціальна та екологічна безпека діяльності: Курс 
лекцій: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. -К.: Поліграфічне 
підприємство "ПОЛІУМ", 2014.-239 с.: іл. 

 

 

Анотація   

Підручник містить відомості за основними темами підготовки 
магістрів за спеціальностями "Управління навчальними закладами", 
"Педагогіка вищої школи", та інших, які працюють в галузі освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54139  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Віталій Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основные направления совершенствования стратегии 
НИОКР на современном промышленном предприятии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Використано розробку шляхів вдосконалення інноваційної політики та 
проаналізовано практичний досвід промислового підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54140  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєв Петро Тимофійович, Сингур Сніжана Сергіївна, Хітєєва 
Вікторія Сергіївна, Шепельова Ольга Олександрівна, Школдіна 
Анастасія Михайлівна, Якімова Ольга Ігорівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Донецький національний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Материалы международных фольклорно-
этнографических экспедий Донецкого национального университета на 
Верхий Дон (Волгоградская и Ростовская области: 2001, 2003, 2005-
2007, 2010-2012 гг.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опубліування:Материалы международных фольклорно-
этнографических экспедий Донецкого национального университета на 
Верхий Дон (Волгоградская и Ростовская области: 2001, 2003, 2005-
2007, 2010-2012 гг.): монография/[П.Т.Тимофеев, С.С. Сингур, В.С. 
Хитеева и др.]; под общей ред. П.Т.Тимофеева.-Донецк: Юго-Восток, 
2013.-384с. 

 

 

Анотація   

У книзі представлені фолькльорні тексти за категоріями: донське 
весілля, демонологія, тлумачення снів, забобони та прикмети, змови.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54141  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Запорожан Євгеній Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "МАГНОЛИЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли: "Ренессанс", "Июльский", "...когда вода плескает 
небесами (театральная версия)", " Забыться", "Июльский" 
(инструментальная), "...когда вода плескает небесами 
(инструментальная)", "...когда вода плескает небесами (акапелла)". 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54142  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Троценко Павло Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Талант и его результат" ("Болонський процесс с блестящей 
приставкой про...")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному творі зроблено акценти не технологіях генерації 
гравітаційного випромінювання на мікрорівні - на рівні атомних, 
ядерних систем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54143  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

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)  Художній твір "Прагма/Листы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54144  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куниця Юлія Олександрівна (Олія 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 "Sei il mio sogno..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54145  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Теребілов Станіслав Олександрович, Бєліков Едуард Анатолійович, 
Даренський Олександр Миколайович, Астахов Віктор 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 "Система організації процесу візуалізації 
отриманих інженерно-вишукульнованих даних  за допомогою 
комп’ютерної програми gisKART" ("gisKART")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації обробки отриманих даних, для 
подальшої їх візуалізації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54146  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чмельов В'ячеслав Валентинович, Рамазанов Султанахмед 
Курбанович, Просвірова Ольга Вікторівна, Ноженко Володимир 
Сергійович, Горбунов Миколай Миколайович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна прорама "Програма оцінки ризиків та економічної 
безпеки впровадження інноваційних проектів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54147  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбунов Миколай Миколайович, Кравченко Катерина 
Олександрівна, Просвірова Ольга Вікторівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цільова функція оцінки сили натиснення 
гальмівних колодок для забезпечення без'юзового гальмування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54148  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивокобиленко Віталій Федорович, Василець Святослав 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний 
технічний університет" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MinePowerNet" аналізу перехідних процесів в 
електротехнічнихкомплексах шахтної електричної мережі" 
("MinePowerNet")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54149  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєловол Світлана Анатоліївна, Прасолов Євгеній Якович, Бочарова 
Яна 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 "Правова охорона сільськогосподарських об’єктів 
біотехнологій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлені результати досліджень законодавства України по 
правовій охороні, аналіз міжнародних законодавчо-нормативних 
документів та іноземного досвіду щодо врегулювання правовідносин в 
цій сфері.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54150  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Есмантович Сергій Миколайович, Горошков Юрій Борисович, 
Шаровченко Олександр Іванович  

 

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)  Твір технічного характеру "Розробка технології виготовлення тонких 
відрізних кругів на бакелітовій зв’язці з модифікованим сухим 
фенолом"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54151  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумовський Костянтин Веніамінович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Теория оптической сущности мыслительных процессов, 
интеллекта, памяти человека и Вселенной. Эволюция интелекта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54152  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Разумовський Костянтин Веніамінович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Основы научно-философской концепции "Славянский синтез"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі на основі аналізу положень сучасної науки підтверджуються 
багато давніх філософський та релігійних поглядів на оптичну та 
інтелектуальну природу будови навколишнього світу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54153  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєв Петро Тимофійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник "Протекших дней очарованье...Сказки, песни, частушки, 
присловья Донбасса, записанные Петром Тимофеевым"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Протекших дней очарованье...Сказки, песни, 
частушки, присловья Донбасса, записанные Петром 
Тимофеевым/Запись, сост., вступ. ст. и ст. к разделам, подгот. текстов, 
свед. об исполн., пунктах записи, словарь П.Т. Тимофеева.-Донецк: 
Донбасс, 2008. - 220с. 

 

 

Анотація   

У збірнику вперше фолькльор Донбасу представлений так широко й 
повно.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54154  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимофєєв Петро Тимофійович, Журавель Ксенія Сергіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Родословная семьи Дебелых"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Родословная семьи Дебелых/П.Т. Тимофеев, К.С. 
Журавель. - Донецк:Юго-Восток, 2013.-180с. 

 

Анотація   

Книга є дослідженням генеології сім’ї Дебелих. Скрупульозні архіви 
розшуки дозволили у деталях прослідкувати біографію героїв. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54155  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ширяєв Олександр Володимирович, Іщенко Анатолій Олексійович, 
Ширяєв Іван 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 "Программа расчета технологических параметров 
поверхностно-пластического деформирования (ППД) цилиндрических 
деталей, подвергающихся контактно-усталостному нагружению"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для визначення сили тиску кульки, величини його 
подачі уздовж поверхні при поверхнево-пластичному зміцненні 
ціліндрових деталей з метою підвищення опору контактної втоми.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54156  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ісмаілов Ібрагім Алієвич, Садовий Валерій 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 "Розподілена інформаційна система "Регістр 
інфаркту міокарда"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розподілена інформаційна система для зберігання, обробки та аналізу 
медичної інформації побудована на базі використання інтернет-
сервера.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54157  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колечко Валентина Володимирівна, Максимова Марьяна 
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)  Казка "Сказання про Майдан та відродження українських мрій" 
("Найсучасніша казка про Україну")   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54158  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір (поезія), 
твір образотворчого мистецтва, складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дитяча книжка "Про дітей" вірші збірка серія "Яринка - Малинка" 
("Яринка - Малинка "Про дітей" вірші збірка")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54159  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова)  
 
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)  Дитяча книжка "Дівчинка і Вовк" серії Яринка - Маринка   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54160  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк-Брунський Михайло Валерійович (Михаїл Брунський)  
 
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)  Поп-рок опера "Orpheus and Eurydice forever"    
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Опера написана на основі античного сюжету "Орфей та Еврідіка" 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54161  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Леонід Григорович (Leon. G. Row)  
 
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 "Кодекс Логий"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54162  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Леонід Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Кодекс Логий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54163  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 
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 тебе так люблю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня. Текст написано російською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54164  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 
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 "Равновесие"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня. Текст написано російською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54165  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Замок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня. Текст написано російською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54166  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

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 "Вне правил, вне игры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня. Текст написано російською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54167  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 
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 "Ветер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня. Текст написано російською мовою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54168  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ангелы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Жанр твору - естрадна пісня. Текст написано російською мовою.  
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54169  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларькін Сергій Олександрович (Ларсон, LARSON)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Чи хуа хуа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54170  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ларькін Сергій Олександрович (Ларсон, LARSON)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Иди ко мне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54171  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипенко Сегій Петрович  
 

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 музичних творів "ФИБРА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісні: Фибра, Монако, Атмосфера, Монте-Карло, Пальчики, Ты, 
Отражение, Грани, Летопись, Счастье.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54172  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сороколат Юрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Карта катамнестичного спостереження за дитиною"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір являє собою форму для внесення даних у 
структурованому вигляді з метою обліку, аналізу медико-соціальної 
інформації про дітей із групи ризику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54173  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Крижевський Андрій Станіславович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "ЭВОТОН: НАЧАЛО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54174  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Мистецький проект "Ми славимо великий, вічний Київ!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54175  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдул-Огли Лариса Володимирівна, Кошарний Володимир 
Віталійович, Дем'яненко Ігор Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методична стаття "Трансформирование и комбинация методов 
образования, приводящих к повышению мотивационных аспектов на 
морфологических кафедрах в медицинских вузах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою цього дослідження було встановлено зміни, які відбуваються в 
системі організації навчального процесу у вищому медичному 
учбовому закладі. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54176  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Татьянін Вячеслав Вікторович, Пархотик Дмитро Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Засіб електронного цифрового підпису 
"CryptoLibV2" ( "CryptoLibV2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54177  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Білоусова Тетяна Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Німецька мова (2-й рік навчання). 6 клас: 
Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54178  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  LAFESTA music project (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 "Portofino"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Пісня увійшла до альбому "Coral Reef" музичного проекту LAFESTA.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54179  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Миколай 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 для формування псевдовипадкових 
послідовностей чисел та псевдовипадкових бітових послідовностей на 
основі клітинних автоматів "Генератор псевдослучайной 
последовательности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Такі генератори можуть бути реалізовані як програмно так і апаратно. 
Генератор псевдовипадкових чисел та бітових послідовностей, що 
пропонується, реалізується програмно та моделює процеси із 
застосуванням клітинних автоматів. Генератор дозволяє збільшити 
інформаційний період формування послідовностей чисел, а також має 
доступний інтерфейс.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54180  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Харченко Володимир Іванович, Харченко Олег Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру "Щоб 
людству вижити - треба жити економно"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір має показати представника людського суспільства, що в своїй 
діяльності ми всі повинні думати не тільки про себе, а й про те, що 
людське суспільство залишить на планеті Земля своїм нащадкам. 
Автори в своїй праці показують, що при правильному використанні 
наукових розробок можна реально зменшити об'єм використання 
невідновлюваних корисних копалин і одночасно зменшити цим 
негативний тиск на природне середовище.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54181  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сподін Андрій Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Авторский тренинговый курс Андрея Сподина 
"Удвоение скорости чтения с гарантией результата или 7 уроков 
драйвового фитнеса мозга"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54182  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хоменок Євген Олександрович (Утопия)  
 

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 "Зарисовки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

"Алла-Виктория", "Билет в жизнь", "Билет в жизнь Ч.2", "Бонд 
стайл", "Ванильное небо", "Верил", "Весна первого снега", "Влада", 
"Евро 2012", "Здравствуй, мой гений", "И кто смелей?", "Ирина", "Их 
звали", "Маша", "Мила", "Москва", "Мощь", "Навечно ты и я", 
"Письма", "Рената", "Романтика", "Скажи мне да", "Сколько 
времени прошло...", "Экс".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54183  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
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 "Работа в программе "Kristall sound" и установке в ней 
примеров перемещения звука формата звука 3х3"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі програми показано як встановлюються приклади 
переміщення звуку на звукові файли в даній програмі та якими 
способами встановлюються напрямки переміщення звуку, швидкість, 
гучність і звукові ефекти на звуковому файлі в музичному творі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54184  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Железнов Костянтин Ігоревич, Акулов Артем Сергійович, Євдомаха 
Григорій Васильович, Заболотний Олександр Миколайович, Чабанюк 
Євген Вікторович, Швець Анжела Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
ак. В. Лазаряна 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Обучение вождению поездов машинистов 
магистральных локомотивов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для навчання машиністів магістральних 
локомотивів енергозберігаючим та безпечним способам водіння поїздів. 
Програма має вбудовану базу даних параметрів локомотивів, составів 
та дільниць руху поїздів, дозволяє формувати завдання на виконання 
учбової поїздки, обчислювати оптимальну, з точки зору економії 
енергоносіїв, траєкторію руху поїзда.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54185  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
ак. В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Програма та 
методика випробувань по впливу на колію та стрілочні переводи 
тепловозу ЗТЭ116У ДІІТ.ПМ.008-2013.КГНДЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір встановлює вимогу і процедуру проведення 
експериментальних випробувань з метою одержання 
експериментально-розрахунковим шляхом показників впливу на 
колію та стрілочні переводи дослідного магістрального тепловоза 
ЗТЭ116У-001.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54186  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
ак. В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Програма і 
методика виконання робіт зі створення науково-технічної продукції 
"Умови обігу дослідного зразка електровозу 2ЕЛ5 №008, розроблені на 
підставі результатів експериментальних досліджень впливу на колію 
та стрілочні переводи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань електровозу 2ЕЛ5 із впливу на колію 
та стрілочні переводи з метою розроблення умов обігу дослідного 
зразка магістрального вантажного електровоза 2ЕЛ5 на мережі 
магістральних залізниць України зі швидкістю до 120 км/год. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54187  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
ак. В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Програма і 
методика виконання робіт науково-дослідної роботи на тему: 
"Експериментальні порівняльні дослідження впливу на колію 1520 мм 
та її стрілочні переводи двох дослідних зразків візків моделі 18-1711 з 
навантаженням на вісь 25 ТС та візків моделі 18-1750.0 з 
навантаженням на вісь 23,5 ТС виробництва ЗАТ 
"АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" в складі вагонів-цистерн моделі 15-1547-03, 
виготовлених ВАТ "АЗОВЗАГАЛЬМАШ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54188  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. 
ак. В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Робоча програма 
та методика "Проведення випробувань по впливу на колію та 
стрілочні переводи міжрегіональних електропоїздів подвійного 
живлення HRCS2 виробництва "HYUNDAI-ROTEM COMPANY" 
EJ675 виробництва "SKODA VAGONKA A.S.' та електропоїзду 
виробництва ПРАТ "КВСЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань з визначення показників впливу на 
колію та стрілочні переводи у всьому діапазоні швидкостей 
електропоїздів виробництва "HYUNDAI-ROTEM COMPANY", 
"SKODA VAGONKA A.S.' та ПрАТ "КВСЗ" на магістральних коліях 
залізниць України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54189  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Програма та 
методика приймальних випробувань з впливу на колію та стрілочні 
переводи напіввагону моделі 12-7039-01 на візках 18-9836 з осьовим 
навантаженням 25 тс ДІІТ-80.147.ПМ.003.КГНДЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань впливу на колію та стрілочні 
переводи дослідного піввагону моделі 12-7039-01 на візках моделі 18-
9836, з навантаженням на вісь 25 тс. та серійного піввагону на візках 
моделі 18-100, з навантаженням на вісь 23,5 тс. з метою одержання та 
порівняння показників впливу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54190  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Програма та 
методика виконання робіт зі створення науково-технічної продукції 
"Проведення натурних випробувань на міцність переводу проекту 
Дн345.00.000-08 (-09) з метою підвищення встановленої допустимої 
швидкості руху поїздів"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний твір встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань стрілочного переводу М типу Р65 
марки 1/11 проекту Дн345.00.000-08(-09) на залізобетоних брусах з 
метою визначення безпеки руху поїздів та умов раціональної роботи 
конструкції переводу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54191  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
динамических испытаний по цене влияния электропоезда на 
железнодорожный путь и стрелочные переводы 
ДИИТ.80.130.М.004.ИЛПС "   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань з визначення допустимих показників 
впливу на колію та стрілочні переводи електропоїзда EJ675 у всьому 
діапазоні швидкостей на магістральних коліях залізниць України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54192  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Программа - 
методика сертификационных испытаний по оценке влияния на 
железнодорожный путь и стрелочные переводы полувагона 
ДИИТ.80.142.М.002.ИЛПС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань з визначення показників впливу на 
колію та стрілочні переводи дослідних піввагонів на візках ZK-1 у 
всьому діапазоні швидкостей на магістральних коліях залізниць 
Казахстану.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54193  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика 
приёмочных испытаний по оценке влияния на железнодорожный путь 
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и стрелочные переводы пассажирских вагонов, серийно 
изготавливаемых в республике Казахстан  ТОО ""Тулпар-Тальго" 
ДИИТ.80.141.М.003.ПОНИЛ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний твір встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань з визначення показників впливу на 
колію та стрілочні переводи поїзда Тальго Казахстан у всьому діапазоні 
швидкостей на магістральних коліях залізниць Казахстану.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54194  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Головко Нонна Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм бальної оцінки ступеня вираженості 
естетичних, морфологічних та функціональних порушень у 
ортодонтичних пацієнтів із СНЩ розладами та ступеня труднощів 
їхнього усунення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54195  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюбак Наталія Миколаївна, Марчук Людмила Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Синтаксис складного речення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Марчук Л.М., Дзюбак Н.М. Синтаксис складного 
речення: навчально-методичний посібник/Л.М.Марчук, Н.М.Дзюбак. - 
Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. - 172с. 

 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто теоретичні питання синтаксису складного 
багатокомпонентного речення у формально-синтаксичному та 
семантичному аспектах.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

462 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54196  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Марцеха Володимир Григорович 
(Германздерфер)  

 

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  "Сказочное дыхание времен года"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54197  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Марцеха Володимир Григорович 
(Германздерфер)  

 
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 "Тимка, Томка и Наташка или лето без 
цивилизации"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка оповідань для підлітків.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54198  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Марцеха Володимир Григорович 
(Германздерфер)  

 
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 нового лукоморья"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка казок для дітей молодшого шкільного віку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54199  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
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 "Сказки тридесятого царства тридевятой 
деревни"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Чарівні казки для дітей молодшого шкільного віку. 32 казки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54200  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
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 "Вовка-шустрик главный непоседа"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка казкових розповідей про хлопчика Володю якого на ціле літо 
лишили в селі у бабусі і дідуся.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54201  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Марцеха Володимир Григорович 
(Германздерфер)  

 
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)  Літературний письмовий віршований твір  "Большая энциклопедия 
для маленьких карапузов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Навчальні віршики для дошкільнят.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54202  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рябцева Наталія Костянтинівна, Марцеха Володимир Григорович 
(Германздерфер)  

 
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 "Приключения Землянички 
иКувшинчика"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка казочок для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54203  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвиновська Ірина Олександрівна  
 
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)  Альбом "Оформлення інтер'єру та екстер'єру фірмового магазину 
"Лукас"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54204  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ты лучшая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна тема твору - кохання, відносини чоловіка і жінки. Твір 
входить до створеного автором альбому "Улыбка Моны Лизы".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54205  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Сезон любви"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Основна тема твору - кохання, відносини чоловіка і жінки. Твір 
входить до створеного автором альбому "Улыбка Моны Лизы".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54206  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Основна тема твору - кохання, відносини чоловіка і жінки. Твір 
входить до створеного автором альбому "Улыбка Моны Лизы".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54207  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Основна тема твору - кохання, відносини чоловіка і жінки. Твір 
входить до створеного автором альбому "Улыбка Моны Лизы".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54208  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Как по нотам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основна тема твору - кохання, відносини чоловіка і жінки. Твір 
входить до створеного автором альбому "Улыбка Моны Лизы".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54209  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Улыбка Моно Лизы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54210  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Навтіков Олександр Едуардович, Мутьєв Андрій Вікторович, Кобзар 
Вадим Павлович  

 

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, літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний електронний посібник "Олимпионик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54211  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Александрович Володимир Степанович, Рагаускєне Раймонда, 
Баженова Ольга Дмитрівна, Бумблаускас Альфредас, Кіркєне Гене  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтія-друк" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-популярне видання "Книга "Князі Радзивіли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання складається з трьох книг - дослідження історії князівського 
роду Радзивілів в Україні, Литві, Білорусії, їх вклад в історію та 
культуру цих держав.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54212  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаренко Олексій Геннадійович, Лук'янченко Мартіна 
Вячеславівна  

 

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 "Сценарий развлекательного телевизионного проекта 
"Любовь в сети"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54213  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куцевол Олег Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Головой о стену. Дневник задумавшегося"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір викладено у формі діалогу між Майстром та його учнем. 
Допитливий юнак все більше розуміє навколишній світ, що допомогає 
йому розвиватись, як особистості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54214  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СБіС"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма, що дозволяє автоматично формувати та відправляти 
електронну звітність в контролюючі органи згідно чинного 
законодавства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54215  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутняхов Микола Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір з питань мистецтва "Положення про Всеукраїнський відкритий 
дитячий та юнацький фестиваль-конкурс "Свічадо рідної землі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54216  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кононенко 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 "Шукач"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54217  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божок Дмитро Анатолійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "БЛЕК БОКС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ZAKUPKI-ONLINE.COM"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54218  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка пісень "Перша збірка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54219  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олевська Тетяна Вадимівна, Солод Сергій Веніамінович, Вітте 
Катерина Вікторівна, Бондаренко Оксана Олександрівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "Енергетичний холдинг" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Судовий документообіг"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54220  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Оксана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Як не всі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54221  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Оксана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Хто знає"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54222  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Оксана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Назавжди разом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54223  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Оксана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Если"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54224  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Оксана Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Все просто"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54225  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Между миров"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54226  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Оксана Вікторівна  
 

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 "Так как ты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54227  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Олександр Юрійович, Шевченко Світлана Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Краудфандинг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54228  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даногуєва Шафігаханум Шарафитдинівна (Шафіка Доного)  
 

Повне ім’я або 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 "Суфийские духовные практики в работе с 
морфогенетическим полем в расстановках по Берту Хеллингеру"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54229  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гавва Вадим Олексійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник інструментальної музики "Tradycyine polske koledy" (15 
творів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54230  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Шкільний курс екології у схемах. (Рівень 
стандарт та академічний). Методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54231  
 

Дата реєстрації авторського права  21.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Програма курсу за вибором "Екологія 
людини" для профільної підготовки учнів 10-11 класів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54232  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаврова Юлія 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-теоретичний твір "Інтереси економічних агентів 
підприємства як основа визначення стану його фінансової безпеки"   



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

474 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54233  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

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, складений твір, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Гопака давай!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшли "Весела команда", "Водограй", "Ой чорна я си 
чорна", "Серце ти моє", "Ой чий то кінь стоїть", "Кохаю", "Дим 
цигарок з ментолом", "Гопака давай", "Висть ябко", "Кава 
Амерікано", "Пісня про Галю".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54234  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алішер Анна Вікторівна, Алёна Жемчуг (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 "Мечты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54235  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алішер Анна Вікторівна, Алёна Жемчуг (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 "Будь ближе"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54236  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алмазін Ігор Пантелеймонович  
 

Повне ім’я або 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 "Закон №1 Вселенной: Каждое тело несет своё время "(КТНВ)" 
("Закон №1 Всесвыту:: Кожне тыло несе свый час" - (З.В))   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54237  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубань Юрій Олександрович, Луговий Микола Миколайович  
 

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 "Salamstein Studio" - модуль розробки 
матеріалів навчаних дисциплін платформи дистанційного навчання 
"Salamstein"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма надає інструменти планування курсу, розробки матеріалів, 
відстеження прогресу, перевірки стану та якості матеріалів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54238  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

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  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

Програма створена з метою експрес діагностики діяльності 
підприємств та грунтується на найбільш об’єктивних і значущих 
параметрах. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54239  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гришаненко Володимир Петрович, Горбунов Олександр Валерійович, 
Гунда Микола Васильович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення оптимальної траєкторії стовбуру 
свердловини в пласті з використанням постійно діючої 
геологотехнологічної моделі з метою вдосконалення систем розробки 
родовищ нафти і газу - "Well-Optimiser"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма створена з метою вдосконалення системи 
розробки окремого покладу обо родовища вуглеводнів за допомогою 
свердловини складної траєкторії із застосуванням автоматизованого 
пошуку оптимальних зон їх розміщення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54240  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 
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 "Основи роботи на ПК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У посібнику викладено основні поняття архітектури персонального 
комп'ютера, призначення перефірійних пристроїв, файлів та папок.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54241  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубань Юрій Олександрович, Луговий Микола Миколайович, Кузіков 
Борис Олегович  
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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 "Платформа дистанційного навчання 
"Salamstein"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є інтегрованою системою інтернет-підтримки та 
супроводження дистанційного навчання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54242  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Паруса любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Фонарики", "Паруса любви", "Друзья", "Две души", "Снежная 
королева", "Песенка депутата", Цветы без повода", "Прощальный 
бокал", "Наполпути до веры", "Городская зима", "Полеты во сне", 
"Сказка в ночи", "Женушка", "Музыка восходящего солнца".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54243  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Демковський  Віктор 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)  Музичний твір з текстом "Серце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54244  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малушко Ігор Олексійович (Whitefred Bydenmore)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Сборник морских рассказов "Выловленное из моря"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірник включено двадцять шість розповідей про життя моряків, 
починаючи з кінця 70-х років минулого століття і до наших днів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54245  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осовський Юрій Васильович  
 

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)  Історико-географічний нарис "Великобагачанщина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нарис є дослідженням історії краю, що створений з метою кращого 
пізнання та легкого складання загального уявлення про територію.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54246  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гіндак Катерина Семенівна  
 

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 літературних письмових творів "Психотерапия каждому"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник складається з творів в області психотерапії, що включають 
бачення та поради автора в сприйнятті життєвих ситуацій та 
формуванні поведінки.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54247  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Потаскалова Вікторія Сергіївна, Дідкова Юлія Петрівна, Левковська 
Вікторія Іванівна, Залєвська Тетяна Дмитрівна, Каневський 
Олександр Самуїлович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб підвищення якості надання медичної допомоги 
населенню"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54248  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротніков Володимир Володимирович, Кулаков Юрій Олексійович, 
Гуменюк Ігор Володимирович, Гончаренко 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 "Автоматизована система пошуку 
оптимального маршруту руху на пересічній місцевості" ("Findpath 
1.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт призначений для оптимального маршруту руху 
на пересічній місцевості. Математична модель алгоритму пошуку 
являє собою сукупність співвідношень (формул, рівнянь, нерівностей, 
логічних умов), що визначають процес формування перешкод, а також 
початкових вхідних даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54249  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломенний Андрій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Картка первинної медичної документації та ключ для 
обробки даних первинної медичної документації постраждалих із 
торакоабдомінальною травмою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Картка призначена для полегшення проведення всебічного аналізу 
даних медикаментозного забезпечення постраждалих із 
торакоабдомінальною травмою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54250  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пан Пупец (псевдонім), Пан Пупец (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)  Музичний альбом гурту Пан Пупец "Дабудай!   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірці включені авторські музичні твори гурту "Пан Пупец" зібрані 
протягом 2006-2013 років. До збірки увійшло 13 пісень: "Дабудай", 
"Мольфар", "П'ятниця-Хлоп'ятниця!", "Земля", "Час", "Убив 
мільйон", "Я Фрукт, Я Овоч", "P.Z", "Йоко", " HMR", "Не Хочу Не 
Хочу", "Dr. Klemchowsky", "Байдарка".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54251  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Елена Парфенюк (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 "Лягушонок Кваклик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54252  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

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 "Шахтеры"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54253  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

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 "Зима"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54254  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

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 "Тюрьма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54255  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одесса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54256  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Логвін Юрій Анатолійович, Ткаченко Сергій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "PowerWatchet" ("PowerWatchet")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54257  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Сергій Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА FOSSMAIL" 
("FOSSMAIL")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54258  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір практичного характеру "Сценарій 
концерту Студії Мамахохотала"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54259  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рутковський Іван Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього серіалу "1982" ("1982")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54260  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анонімно, Полосін Олексій Михайлович, Кнуренко Юрій 
Анатолійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів "Небесні нотки. Співаймо разом!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом розрахований на дітей від 2-х до 18 років та нараховує 21 пісню. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54261  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лановенко Олена Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з 
поглибленим вивченням біології "Біологія людини: збірник 
різнорівневих тестових завдань"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета посібника-повноцінно та кваліфіковано провести контроль 
якості знань школярів та підготувати майбутнього випускника-
вступника до складання іспитів з біології у тестовій формі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54262  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кіразоглу Мехмет Фатіх, Кіразоглу Ібрахім Халіл  
 
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 "Візерунки килимових 
виборів -4"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка містить композиції візерунків килимових виробів на різну 
тематику.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54263  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір драматичного характеру (сценарій) 
"БЕЗЛЮДНЫЙ ГОРОД"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Андрій, студент медичного училища, кинув вагітну дівчину і та звела 
рахунки з життям.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54264  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лановенко Олена Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник тестів з курсу "Генетика з основами селекції" для студентів IV 
курсу біологічних спеціальностей денної, заочної та екстернатної форм 
навчання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54265  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лановенко Олена Геннадіївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник задач з генетики "Посібник для вчителів середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить розв’язування генетичних задач, сприяє кращому 
засвоєнню складного за змістом навчального матеріалу з генетики, 
формує навички логічного мислення.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54266  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Локай Сергій Володимирович, Бандура Іван Миколайович, Харіеа 
Наталія Миколаївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизована система формування 
патентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний програмний продукт призначений для автоматизованого 
формування повного пакету документів для оформлення заявки на 
отримання патенту на корисну модель або винахід.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54267  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Наталя Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ "   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі вивчено світові моделі соціальної відповідальності при різних 
формах управління. Кожна модель управління надає різні можливості з 
точки зору реалізації принципів соціальної політики.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54268  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хавер Вікторія Миколаївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Оцінка економічних ризиків при реалізації 
інноваційних проектів у формі нового підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено механізми виникнення та оцінки ризиків при формуванні 
інноваційних проектів, створення нових підприємств середньої та 
вищої інноваційної категорії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54269  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Наталя Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ" ТА ЙОГО ІНТЕГРОВАНЕ РОЗУМІННЯ У 
ФІРМАЦІЇ"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі запропоновані підходи щодо визначення поняття "соціальна 
відповідальність" з різних точок зору: соціології, управління та 
економіки, права, філософії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54270  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фокша Костянтин Сергійович, Горлов Юрій Олександрович, 
Дручкова Інна Олександрівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОВЛАНУТ" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "КоллЦентр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для формування, заповнення, збереження та 
опрацювання електронних карток звернень, забезпечення 
оперативного обміну інформацією між операторами та відповідними 
підрозділами Обленерго.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54271  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бігун Денис Володимирович, Марченко Денис Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "УкрВібробіт.Web.Net.Monitoring"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання віддаленого вібраційного 
контролю стану енергетичного та допоміжного обладнання з 
використанням сучасних веб-технологій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54272  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суховй Пилип Олександрович, Брянцева Ганна Володимирівна  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Комп’ютерний тренажер "Мистецька галерея 
"Художники Європи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначений для підвищення ефективності процесу засвоєння знань і 
поліпшення якості підготовки фахівців з творчим напрямом мислення. 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54273  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурей Ігор Володимирович, Гурей Володимир Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Моделювання динамічних процесів 
фрикційного зміцнення плоских поверхонь деталей, закріплених у 
пристрої із змінною жорсткістю" (Dynam FZ z prystr)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54274  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурей Ігор Володимирович, Гурей Володимир Ігорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Автоматизоване проектування 3 D моделі з 
поперечними прорізами" (CAD Coil Spring)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54275  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саражин Святослав Віталійович, Санчес Олена  Ново   
 

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 "ИНСТРУМЕНТАРИУМ Либер-Импульса Санчес-
Саражиных" ("ILISS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54276  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галенко 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 "Інтернет-магазин "ГАЛАН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення взаємодії споживача з 
продавцем.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54277  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верхогляд Леся Анатоліївна (Злата Солнцева)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник з вивчення англійської транскрипції "GETAV"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розрахований на те, щоб дитина самостійно могла вивчати, 
запам’ятовувати та правильно вимовляти англійські слова.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54278  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
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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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фізична хімія і хімія силікатів" Частина І"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику наведено основні теоретичні положення, приклади 
розв'язування задач, завдання для самостійної роботи для студентів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54279  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
 

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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Фізична хімія і хімія силікатів" Частина ІІ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В посібнику наведено основні теоретичні положення, приклади 
розв’язування задач, завдання для самостійної роботи для студентів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54280  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грузева Тетяна Степанівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Обгрунтування та розробка системи 
досягнення рівності в охороні здоров'я населення в сучасних умовах 
стратифікації суспільства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54281  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Перевір себе! Збірка тестів по духовності, 
історії і сучасності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54282  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Оптимізація елементів технології 
вирощування пшениці озимої в умовах степу України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54283  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Напишите маме"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54284  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Віктор Миколайович, Митрофанов Максим Анатолійович, 
Варфоломеєв Євгеній Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ПРІОКОМ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система для підтримки процесів виконання 
аварійно-відновлюваних робіт (АВР), планово-профілактичного 
обслуговування (ППО), робіт з організаційного забезпечення (ГО), а 
так само для контролю, обліку і планування розподілу ресурсів"  
("САКУРА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54285  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Моргун Василій Андрійович  
 
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 "Поклик душі" (козацька похідна)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54286  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іншеков Євгеній Миколайович, Лутчин Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Аналітичний звіт "Analysis of Efficiency of Energy Usage about Technical 
and Transport Equipments in Country Agriculture Sector"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54287  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кутняхов Микола Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Свічадо рідної землі" Всеукраїнський відкритий дитячий 
та юнацький фестиваль-конкурс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54288  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфимов Володимир Борисович  
 

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)  Драматургічний твір "П'єса "Иные духом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54289  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірашов Рафаель Рафаїлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір, створений для сценічного показу - естрадно-цирковий номер 
"Оригінальний жонглер Рафаель"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54290  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царицина-Александрова Ірина Геннадіївна  
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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)  Телевізійниц проект "Жіноча магія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54291  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дячук Дмитро Дмитрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Медико-соціальне обґрунтування 
удосконалення системи управління закладом охорони здоров'я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54292  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Ярослав Юрійович, Васюра Анатолій Степанович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок пристрою контролю струму з 
використанням давача Холла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54293  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Сергій Петрович, Кундрюков Рафаїл Геннадійович  
 

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 "Medicus Diagnosis"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма розроблена з метою аналізу ультразвукової діагностики 
м’язів дітей та підлітків для діагностики стану та подальшого 
лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54294  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Микола Васильович, Долгов Роман Валентинович, Степанов 
Сергій Сергійович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Бланк-конспект з навчальної 
дисципліни "Водіння бойових машин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54295  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкодав Олег Володимирович, Зінченко Світлана Артурівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод субгалеального вентрикуло-
субарахноидального стентирования (ВСС) у недоношенных 
новонародженных с гидроцефалией"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод припускає можливість фізіологічного відтоку з шлуночків мозку 
в субарахноїдальний простір з його попередньою санацією через 
субгалеальну кишеню.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54296  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волкодав Олег Володимирович, Зінченко Світлана Артурівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод лечения эпилепсии у новорожденных с 
корекцией гематоэнцефалического и гематоликворного барьеров"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод заснований на проведенні комплексу заходів щодо ранньої 
нейтралізації епілептичної зони кори головного мозку вродженого і 
набутого генезу альтернативно хірургічного лікування.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54297  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тилець Роман Олексійович, Васюра Анатолій Степанович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок тахометричного витратоміра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено методику розрахунку тахометричного витратоміра з 
фотоелектричним первинним перетворювачем. На основі розглянутих 
теоретичних відомостей складено алгоритм, згідно до якого розроблено 
програму для розрахунку. Програму створено за допомогою системи 
комп'ютерної алгебри Machcad. Результати тестування показали 
працездатність та ефективність програми.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54298  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, ілюстрація, фотографічний твір, літературний 
письмовий твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Каталог продукції 2013 Aurora" ("Каталог продукції 
Aurora")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Збірник творів "Каталог продукції 2013 Aurora" представляє собою 
авторське компонування фотографій продукції, що випускається під 
торгівельною маркою Aurora, а також пояснень та авторських 
ілюстрацій.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54299  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Р.Б.Сергий (псевдонім)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Анализ авиационных происшествий с 
пассажирскими самолетами и самолетами двойного назначения 
советской разработки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54300  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-публіцистичний твір "История гражданской авиации 
постсоветских стран"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54301  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення частотних залежностей модуля 
Юнга та коефіцієнту затухання композитних матеріалів" ("spt2DE")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для визначення модуля Юнга та 
коефіцієнту затухання на основі експериментально отриманих спектрів 
вібраційної балки на удар. Програма дозволяє виконувати 
згладжування отриманого спектру для кожного окремо вибраного 
резонансу за допомогою кубічного згладжуючого онлайну, що підвищує 
точність визначення власних частот, та коефіцієнта затухання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54302  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницький Олег Владиславович, Кротко Олександр Олександрович, 
Мордас Володимир Васильович, Рахильчук 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 "Дизайн інтернет-магазину "I 
NOW."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54303  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнієвський Юрій Іванович, Богуславська Наталія Юріївна, Круть 
Юрій Якович, Корнієвська Валентина Григорівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Фітотерапія в акушерстві і гінекології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54304  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубницький Валерій Юрійович, Кобилін Анатолій Михайлович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Університет банківської справи Національного банку України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
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твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна система для розв'язання 
зворотних задач економічного факторного аналізу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54305  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Ганна Іванівна  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Лесь Мартович. Повне зібрання творів. Том 2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54306  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Ганна Іванівна  
 
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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Лесь Мартович. Повне зібрання творів. Том 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54307  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карабанов Олег Ігорович (Окар)  
 

Повне ім’я або 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 "Учебник Языка музыкально-цифровых сигналов" 
Издание 1-е"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54308  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левченко Зінаїда Опанасівна (Ida Levi)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Дебри Вавілону або гра у слова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54309  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Погарський Сергій Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення електродинамічних 
характеристик коаксіального хвилеводу з системою щілин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54310  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, 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)  Архітектурний твір "Фасадні рішення на об'єкті "Реконструкція 
об'ктів інженерної та транспортної інфраструктури під Конгресно-
виставковий центр в районі паркової дороги в м. Києві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54311  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "МЕТОД ОТРИМАННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ 
ПЛАЗМИ (НАТИВНОЇ ТА СВІЖОЗАМОРОЖЕНОЇ) ДОЗОВАНОЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54312  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвеюк Антоніна Іванівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник творів "Время, Годы, Жизнь. Книга 7"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54313  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матвеюк Антоніна Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Цветы и тернии. Жизнь вне времени. Книги 5, 6"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54314  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лібрето музично-поетичної вистави "Мой Маяковский" ("Мой 
Маяковский")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54315  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галенко Андрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Набір зображень інтерфейсів сайту інтернет-магазину 
"ГАЛАН"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представлено 11 зображень.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54316  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телешевська Світлана Михайлівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Laboratory of Index of Sustainable Development 
of Company" ("ISDC-Lab")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розроблена для розрахунку інтегрального 
індексу сталого розвитку підприємств, визначення рівня сталого 
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розвитку підприємств. Побудована на основі факторів сталого 
розвитку підприємств, а саме: економічного, соціального, екологічного 
та правового. Програма дозволяє провести комплексну діагностику 
діяльності підприємства за вищезгаданими напрямками для прийняття 
міри необхідного реагування з метою підвищення ефективності 
діяльності підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54317  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагурна Ярина Володимирівна, Вдовиченко Валерій Іванович, 
Лемішко Борис Богданович  

 

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 "Прогнозування розвитку запальних захворювань 
кишечнику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено програму прогнозування розвитку запальних захворювань 
кишечника. За допомогою вказаного методу можна визначити 
індивідуальний ризик розвитку запальних захворювань кишечнику та 
застосувати методи ранньої діагностики для підтвердження даної 
патології у випадку попередньо встановленого високого ризику 
захворюваності. Спосіб є легкодоступним, неінвазивним та точним, що 
дозволить його застосування в закладах первинної ланки діагностики 
запальних захворювань кишечника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54318  
 

Дата реєстрації авторського права  28.03.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Галиця Ігор Олександрович, Мельник 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)  Науковий твір "Наукова розробка "Активізація інтелектуального 
потенціалу менеджера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54319  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко 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)  Стаття "Художественная роспись красками и кистью на поверхности 
ткани, стекла, дерева, коже (искусственной, натуральной и 
необработанной)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Техніка та методологія розпису на шкірі (штучній, натуральній та 
необробленій), тканинах, дереві та склі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54320  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

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)  Малюнок "Зображення кенгуру "Peter's Гарячий пай давай!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір, що заявляється, являє собою стилізоване зображення кенгуру з 
пирогом (паєм).  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54321  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Листопад Наталія Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис навчального посібника "Цікава математика для дощкільнят. 
Робочий зошит для дітей старшого дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зошит призначений для дітей старшого дошкільного віку й є 
органічним доповненням до навчального посібника з такою самою 
назвою цього ж автора. Зміст зошита спрямований на формування у 
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дітей елементарних математичних уявлень, способів дій, створення 
умов для розвитку творчої особистості.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54322  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Котелянець Юлія Сергіївна, Агєєва Олена Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис навчального посібника "Художня праця. Альбом для дітей 
старшого дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Альбом призначений для занять із дітьми старшого дошкільного віку: 
навчання їх аплікації, ліплення, конструювання. В альбомі подано 
методичні поради, наочне зображення, поетичний опис виготовлення 
кожного виробу, шаблони. Усі заняття супроводжуються віршиком чи 
загадкою.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54323  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Оксана Вікторівна, Прищепа Ольга Юхимівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис навчального посібника "Моя перша абетка. Частина 2. 
Робочий зошит для підготовки до навчання письма для дітей старшого 
дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зошит є функціональним додатком до відповідної частини навчального 
посібника "Моя перша абетка" тих сами авторів. У зошиті 
представлені завдання і вправи для формування у дитини графічних 
навичок письма: розвитку чіткості рухів пальців, окоміру, уміння 
правильно пересувати руку уздовж рядка. Зошит розрахований для 
використання у дошкільних навчальних закладах і для занять з 
дитиною вдома.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54324  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Оксана Вікторівна, Прищепа Ольга Юхимівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис навчального посібника "Моя перша абетка. Частина 1. 
Робочий зошит для підготовки до навчання письма для дітей старшого 
дошкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Зошит є функціональним додатком до відповідної частини навчального 
посібника "Моя перша абетка" тих сами авторів. У зошиті 
представлені завдання і вправи для формування у дитини графічних 
навичок письма: розвитку чіткості рухів пальців, окоміру, уміння 
правильно пересувати руку уздовж рядка. Зошит розрахований для 
використання у дошкільних навчальних закладах і для занять з 
дитиною вдома.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54325  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Оксана Вікторівна, Прищепа Ольга Юхимівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис навчального посібника "Моя перша абетка. Частина 2. 
Навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник призначений для занять із дітьми, які готуються до школи. 
Друга частина призначена для ознайомлення дошкільників із рештою 
букв української абетки, розвитку фонематичного слуху і зв'язного 
мовлення, удосконалення навичок читання. Посібник розрахований 
для використання у дошкільних навчальних закладах і для занять 
удома.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54326  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вашуленко Оксана Вікторівна, Прищепа Ольга Юхимівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис навчального посібника "Моя перша абетка. Частина 1. 
Навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для занять із дітьми, які готуються до школи. 
Перша частина призначена для ознайомлення дошкільників із 
поняттями слово, речення, звуки мовлення, з усіма голосними та 
деякими приголосними буквами української мови для оволодіння 
початковими навичками читання. Посібник розрахований для 
використання у дошкільних навчальних закладах і для занять удома.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54327  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цаплієнко Андрій Юрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "История четырех сторон"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Український гонщик на міжнародному ралі у Латинській Америці 
випадково стає свідком зникнення та загибелі кількох людей. Згодом 
він розуміє: трагічні події не випадкові. Паралельно з його сюжетною 
лінією розгортається історія архітектора Імперії Інків, якому було 
доручено заховати найголовніший символ Імперії. Отже, дві сюжетні 
лінії, розділені кількома сотнями років, нарешті збігаються, символ 
опиняється в руках у українця.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54328  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білан Степан Миколайович, Білан Миколай Миколайович, 
Наконечна Світлана Вячеславівна, Боклаг Людмила Павлівна, Малюк 
Вікторія Петрівна, Онофрійчук Ірина Юріївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для моделювання процесу потокового 
шифрування цифрових повідомлень з подвійним переміщенням бітів 
"Потоковое шифрование"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Одним з підходів щодо реалізації шифрування інформації під час 
передавання є застосування потокових шифрів та засобів їх отримання. 
Методи та засоби потокового шифрування найбільш широко 
розповсюджені у сучасних телефонних мережах. Системи передачі 
повідомлень з використанням потокового шифрування в даний час 
набирають усе більшого поширення. Практично в усіх системах 
зв'язку, які характеризуються різним середовищем поширення 
сигналів, вони використовуються і будуть використовуватися в 
найближчі роки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54329  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабина Олена Євгенівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Системно-гуманізаційний концепт формування та 
реалізації потенціалу підприємства в умовах економіки знань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії обгрунтовано зміну парадигми розвитку економіки в 
контексті цивілізаційної еволюції; визначено потенціал як сутнісну 
основу функціонування та розвитку складних економічних систем; 
розглянуто теоретико-методологічні засади потенціалу підприємств як 
системної економічної категорії, обгрунтовано напрями формування 
потенціалу підприємств в умовах економіки знань.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54330  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпенко Оксана Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інноваційно-інтеграційна парадигма розвитку 
підприємств на принципах кластеризації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії визначено концептуальні засади інноваційної інтеграції 
підприємств на сучасному етапі розвитку економіки, охарактеризовано 
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кластеризацію як ефективний інструмент забезпечення соціально-
економічного розвитку підприємств, досліджено зарубіжний та 
вітчизняний досвід формування та функціонування кластерних 
об'єднань підприємств, обгрунтовано методологічні основи 
формування та функціонування кластерних об'єднань підприємств.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54331  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІПС" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TakeCash"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54332  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Листопад Наталія Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис навчального посібника "Цікава математика для дошкільнят. 
Навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розрахований на формування у дитини старшого 
дошкільного віку елементарних уявлень про математику. Заняття за 
цим посібником дадуть змогу закріпити уміння дитини орієнтуватися у 
просторі, порівнювати предмети за величиною, формою, кольором; 
ознайомитися з числами від 1 до 10 та цифрами, що їх позначають, 
складом кожного числа, діями додавання та віднімання, задачею.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54333  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Оборотень"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54334  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анненко Ольга Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Звезда оперы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54335  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Білоусова Тетяна Федорівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Німецька мова (2-й рік навчання)" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54336  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Німецька мова (6-й рік навчання)" підручник для 6 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54337  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Левчинський Семен Григорійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54338  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярев Олександр Вікторович, Кушнарьов Олександр Павлович, 
Дегтяренко Павло Глібович, Бойчун Сергій Євгенович, Баранов Євген 
Юрійович, Аксьоненко Олександр Володимирович, Морозов Анатолій 
Сергійович, Шипко Олександр Володимирович, Сорокін Всеволод 
Іванович, Гурський Олександр 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 "Meteorological Rocket System. 
Structure, components and characteristics"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54339  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярев Олександр Вікторович, Кушнарьов Олександр Павлович, 
Дегтяренко Павло Глібович, Баранов Євген Юрійович, Бойчун Сергій 
Євгенович, Аксьоненко Олександр Володимирович, Морозов Анатолій 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

512 

Сергійович, Клочков Андрій Сергійович, Гурський Олександр 
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 "Meteorological Rocket layout 
diagram and design description. Basic characteristics of MR"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54340  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярев Олександр Вікторович, Кушнарьов Олександр Павлович, 
Дегтяренко Павло Глібович, Баранов Євген Юрійович, Бойчун Сергій 
Євгенович, Аксьоненко Олександр Володимирович, Морозов Анатолій 
Сергійович, Клочков Андрій Сергійович, Гурський Олександр 
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 "Конструктивно-компоновочная 
схема метеорологической ракеты и описание конструкции. Основные 
характеристики МР"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54341  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярев Олександр Вікторович, Кушнарьов Олександр Павлович, 
Дегтяренко Павло Глібович, Бойчун Сергій Євгенович, Баранов Євген 
Юрійович, Аксьоненко Олександр Володимирович, Морозов Анатолій 
Сергійович, Шипко Олександр Володимирович, Сорокін Всеволод 
Іванович, Гурський Олександр Іванович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. 
Янгеля" 
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Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Метеорологический ракетный 
комплекс. Структура, составные части и основные характеристики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54342  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярев Олександр Вікторович, Кушнарьов Олександр Павлович, 
Дегтяренко Павло Глібович, Баранов Євген Юрійович, Бойчун Сергій 
Євгенович, Аксьоненко Олександр Володимирович, Козлов Анатолій 
Кузьмич, Шкурко Максим Миколайович, Білецький Сергій 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Design drawing album. Meteorological rocket"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54343  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дегтярев Олександр Вікторович, Кушнарьов Олександр Павлович, 
Дегтяренко Павло Глібович, Баранов Євген Юрійович, Бойчун Сергій 
Євгенович, Аксьоненко Олександр Володимирович, Козлов Анатолій 
Кузьмич, Шкурко Максим Миколайович, Білецький Сергій 
Вікторович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Альбом проектных чертежей. Метеорологическая ракета"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54344  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Вячеслав Васильович, Крючин Андрій Андрійович, Шанойло 
Семен Михайлович, Косяк Ігор Васильович, Єгупова Людмила 
Іванівна, Сергєєва Ірина Анатоліївна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук 
України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних фольклорних творів "Historical Collection of Jewish 
Musical Folklore 1912-1947 volumes 6 The First Folklore Expeditions of 
Moisei Beregovskii 1929-1930 (Kiev, Odessa, Belaia Tserkov, Slavuta)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірці представлені записи народних мелодій, любовної та сімейної 
лірики, обрядовий фольклор першої половини ХХ сторіччя, що були 
записані відомим етнографом Моісеєм Береговським впродовж перших 
фольклорних експедицій в містах Київ, Одеса, Біла Церква, Славута.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54345  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петров Вячеслав Васильович, Крючин Андрій Андрійович, Шанойло 
Семен Михайлович, Косяк Ігор Васильович, Єгупова Людмила 
Іванівна, Сергєєва Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук 
України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних фольклорних творів "Historical Collection of Jewish 
Musical Folklore 1912-1947 volumes 4-5 Hasidic and klezmer Music from 
the An-ski collections (1912-1914)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В збірці представлена аутентична музика початку ХХ сторіччя. Записи 
були зроблені під час етнографічних експедицій під керівництвом Ан-
ського в 1912-1914 рр. на території України в містах найбільшого 
розповсюдження хасидізма. Записи відтворені з фонографічних 
циліндрів Едісона на сучасні носії інформації.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54346  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубініна Марина Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Інституціонально-структурні зміни в аграрному секторі 
економіки України: управлінський аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інституціонально-структурні зміни в аграрному 
секторі економіки України: управлінський аспект: [монографія]/М.В. 
Дубініна. - Миколаїв, 2013. - 352с. 

 

Анотація   

У монографії комплексно і послідовно досліджуються 
інституціонально-структурні зміни в аграрному секторі економіки 
України, визначаються концептуальні засади стратегії управління 
інституціональними змінами аграрного сектору України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54347  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Нагорода до Почесного Звання "Заслуженний 
громадянин України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Нагорода надається за вагомий вклад в розвиток суспільства. Медаль 
має форму круга діаметром 45мм. На лицевій стороні медалі з її лівої 
сторони виконане стилізоване зображення колосу, з низу якого 
розвивається жовто-блакитна стрічка.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54348  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пашкевич Леонід Полікарпович, Смоловик 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 "Фотографія"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Одна з пісень збірки "Исповедь души".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54349  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рамакаєв Марат Ісмаїлович, Танько Ельвіра 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 "Інформаційно-аналітична система 
"SimplexMed" ("SimplexMed")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54350  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Андрій Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Айвіжуалс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Interactive Magic space"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму розроблено для розділення відео-збереження на декілька 
частин та виведення частин зображення на окремі екрани.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54351  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колоскова Нінель 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 "Светя другим-сгораю сам..." Элегии" ("Элегии")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54352  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колоскова Нінель 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)  Книга "Скарби української душі "...Житя, серцем жити і людей 
любити" ("Скарби української душі")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54353  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гордійчук Ірина 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)  Лібрето до балетного спектаклю "Білосніжка і семеро гномів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54354  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Катерина Григорівна  
 
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 "Славень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54355  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Островський Михайло 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 "Автоматизована система управління 
дорожнім рухом "РУХ" ("АСУДР "РУХ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма дозволяє з’єднати всі світлофорні об’єкти дорожніх 
відеокамер, інформаційні табло в єдину систему управління дорожнім 
рухом.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54356  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Жилютова Нінель Едуардівна  
 
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)  Літературно-письмовий твір учбово-практичного характеру 
"Авторська програма з образотворчої діяльності дошкільнят (віком від 
3-х до 6-ти років "Як стати чарівником"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54357  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
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 "Держи меня крепче"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54358  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратюк 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 "Автоматизоване робоче місце верстатника 
для оперативного планування виробництва, забезпечення документації 
та обліку технічного обслуговування верстата "Pull Box" ("Pull Box")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для експлуатації на промислових підприємствах 
механообробної галузі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54359  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Борис Федорович, Троцан Анатолій Іванович, Бродецький Ігор 
Леонідович, Крейденко Фіра Семенівна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір "Аналіз стохастичних металургійних систем за 
допомогою балансованих рівнянь сумарних структурно-хімічних 
реакцій"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика дозволяє розрахувати оптимальні видаткові коефіцієнти 
присаджувальних матеріалів при обробці рідкої сталі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54360  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голубенко-Бакунчик Георгій 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)  П’єса "Одесский подкидыш"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54361  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дивооока (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)  Збірник творів образотворчого мистецтва "Пантеон Славянских 
Богов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54362  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороніна Наталя Миколаївна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Комп’ютерна програма для побудови Web-сайту 
"экспериментальный центр морських прогнозов" для відображення 
графічних даних морських прогнозів у різних ракурсах, а також для 
завантаження цифрових даних з FTP серверів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма може знайти використання у всіх регіонах Світового океану.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54363  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Вячеслав Володимирович, Осадча Катерина Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Вступ до спеціальності"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54364  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осадчий Вячеслав Володимирович, Осадча Катерина Петрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Навчально-методичний комплекс для викладання 
дисципліни "Сучасні операційні системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54365  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов Борис Федорович, Троцан Анатолій Іванович, Бродецький Ігор 
Леонідович, Крейденко Фіра Семенівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Основні уявлення феноменологічної будови рідких і 
твердих металургійних фаз (теорія МГС-фаз)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір включає основні уявлення феноменологічної теорії будови рідких і 
твердих металургійних фаз, яка є подальшим розвитком кластерних 
модельних подань про будову рідкого стану.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54366  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Себов Денис Михайлович, Якименко Олена Олександрівна, Борисюк 
Андрій Олександрович  

 

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 "Виражена звітність коронарних артерій: залежність 
клінічних ознак ішемії міокарда від вираженості звітності корональних 
артерій у хворих на ішемічну хворобу серця та коронарний синдром Х"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описується феномен вираженої звітності коронарних артерій, його 
розповсюдженість.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54367  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баянкіна Тетяна Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Циклонна активність Середземноморсько-
Чорноморського регіону і параметри хмарних виходів циклонів, 
отримане за супутниковими зображеннями з ШСЗ "Meteostat" за період 
1996-2009 рр.(листопад-березень)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

База дозволяє отримувати безперервні дані по хмарності на 
просторовій сітці з розділеннями 10 км і дають точну і повну картину 
розподілу хмарності над досліджуваним регіоном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54368  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баянкіна Тетяна Михайлівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Морський гідрофізичний інститут Національної академії наук України 

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Хмарність Середземноморсько-Чорноморського регіону за 
супутниковими даними з ШСЗ "Meteosat" за період 1984-2009 рр."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

База дозволяє отримувати безперервні дані по хмарності на 
просторовій сітці з розділеннями 10 км і дають точну і повну картину 
розподілу хмарності над досліджуваним регіоном.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54369  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
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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 "UkrREM - Комплекс комп’ютерних програм 
для автоматичного розрахунку гідрологічного прогнозу для 
економічної зони України" ( "UkrREM - Комплекс комп’ютерних 
програм для автоматичного розрахунку гідрологічного прогнозу для 
економічної зони України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комплекс програм експлуатується у відділі Морських прогнозів 
Морського гідрофізичного інституту НАН України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54370  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "ROCK SHOX"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення "ROCK SHOX" створене автором і призначене 
для використання в якості торгових марок, знаків для товарів та 
послуг і логотипів. Зображення використовується в будь-якій 
кольоровій гамі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54371  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "SRAM"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Графічне зображення "SRAM" створене автором і призначене для 
використання в якості торгових марок, знаків для товарів та послуг і 
логотипів. Зображення використовується в будь-якій кольоровій гамі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54372  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткаченко Вікторія Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Avid"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення "Avid" створене автором і призначене для 
використання в якості торгових марок, знаків для товарів та послуг і 
логотипів. Зображення використовується в будь-якій кольоровій гамі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54373  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панін Владислав Вадимович, Горбань Анатолій Вікторович, 
Носовський Андрій Миколайович, Корнієцький Олександр 
Владиславович, Чуйко Олександр Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система керування судновою енергетичною 
установкою. Алгоритм тренажера дистанційного автоматизованого 
керування судновою енергетичною установкою та математична модель 
головної енергетичної установки в складі Морського тренажерного 
навчального комплексу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є частиною Морського тренажерного навчального 
комплексу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54374  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воронов Вячеслав Таріелович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "ПРИЧИННО-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
ДЕТЕРМИНИРОВАНИЯ ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПРИЧИННЫМ ОСНОВАНИЕМ  И ВНЕШНИМ УСЛОВИЕМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54375  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Відеоролик-заставка до передачі "Народна 
думка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54376  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циба Тарас Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ТіС-Зарплата"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизованого розрахунку заробітної 
плати на торгових, транспортних чи виробничих підприємствах, 
бюджетних установах медичної та освітянської галузей.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54377  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

526 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циба Тарас Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ТіС-Пайовики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації процесів пайового 
господарства споживчих товариств з метою забезпечення 
раціонального використання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54378  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циба Станіслав Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ТіС-Звітність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації заведення та обліку даних по 
документах фінансової, статестичної чи бухгалтерської звітності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54379  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Циба Станіслав Павлович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ТіС-Маркет"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації діяльності роздрібно 
торгового підприємства, що дозволяє здійснювати облік товарів, 
проводити аналіз продажу товарів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

527 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54380  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "ТіС-Бухгалтерія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію бухгалтерського, кількісно-
сумового та податкового обліку на малих та середніх підприємствах, 
що займаються торговою діяльністю та надання послуг.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54381  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковтун Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Логотип "Амстердамчик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картинці зображений персонаж, який нагадує форму зірки з тупим 
верхом, гострими кутами і двома отворами, що нагадують очі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54382  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карам Вєра Емілівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54383  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок емблеми Всеукраїнської громадської організації 
"Товариство "Україна-В’єтнам" та його опис"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54384  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грищенко Артем Віталійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Край земли"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В збірку входять десять пісень: "Радуга", "Если ты со мной", "Чайка", 
"Истина в слезах", "За окном", "Весна", "Крик души", "Маленький 
принц", " Горизонт", "Край земли".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54385  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "If you can"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54386  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Л.Хронюк-Авескулова (псевдонім), Губа Володимир Петрович  
 

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)  Літературний твір "Славень України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54387  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Картина "Любов рівна століттю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На картині намальовано білі і чорні кола на червоному і жовтому 
фонах, що відображають дерево життя, що утворилося в результаті 
злиття чоловічого і жіночого начала у поєднанні з любов'ю і добром.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54388  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров 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 "Конвертер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблена програма обраховує час, за який необхідно подолати 
проміжні відстані щоб подолати загальну відстань за заданий час.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54389  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров 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 "Змійка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма створена на мові програмування С#. У неї 
зручний і зрозумілий інтерфейс, привабливий дизайн. Для створення 
інтерфейсу користувача - виводу вікна гри, ігрових меню використано 
графічну підсистему Windows Presentation Foundation.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54390  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров Андрій Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для розв'язання симетричної 
двоїстої задачі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена програма розв'язує симетричну двоїсту задачу симплекс 
методом. Програма зберігає покроковий розв'язок у файлі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54391  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Федоров 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 "Розв'язалка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблена програма розв'язує системи лінійних рівнянь точними 
методами, а саме Гауса-Жордана та Крамера.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54392  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюра Анатолій Степанович, Федоров 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 "Методика розрахунку давачів струму з 
використанням магніто-резисторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено методику розрахунку здавачів струму з використанням 
магніторезисторів. На основі розглянутих теоретичних відомостей 
складено алгоритм, згідно до якого розроблено програму для 
розрахунку.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54393  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красільнікова Марина Василівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка у віршах "Принц и Хочуха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Казка написана у віршах. В казці діють добрі щирі герої. В алегоричній 
формі казка закликає до дружби, взаємодопомоги, до прагнення робити 
добрі справи, не піддаватися порокам. В класичному варіанті - добро 
перемагає зло.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54394  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Христич Віктор Вікторович (Viktor V. Khrystych)  
 

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 "BidOn" "Live Auctions Real Time Bidding" 
Software"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою незалежний модуль, що інтегрується для 
використання в системі аукціонної Інтернет-торгівлі. В якості 
прикладу розглянута взаємодія продавця з покупцем в процесі 
пропозиції вибору та придбання автомобілів різних марок в системі 
онлайн.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54395  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Захаркевич Оксана Василівна, Савчук Ніна Григорівна, Мінчак Ірина 
Василівна, Бабич Уляна 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)  Твір наукового характеру " Методи визначення повноти 
функціонального використання елементів вироба-трансформера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метод визначення повноти функціонального використання елементів 
вироба-трансформера, що грунтується на розрахунку коефіцієнта 
функціонального використання, який відрізняється тим, що цілісний 
виріб-трансформер розбивається на окремі вироби, додаткові деталі, 
які забезпечують перетворення одного виробу в інший тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54396  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мосов Сергій Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стратегічні засади удосконалення державного 
управління національною системою інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Обгрунтовано стратегічні засади удосконалення державного 
управління Національною системою інтелектуальної власності в 
Україні. На підставі результатів аналізу стану Національної системи 
інтелектуальної власності, державного управління нею та SWOT-
аналізу визначені мета, стратегічні напрямки та завдання щодо 
удосконалення державного управління Національною системою 
інтелектуальної власності та зміцнення її інфраструктури з 
урахуванням складових "життєвого циклу" об'єкту інтелектуальної 
власності.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54397  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганджа Олександр Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Тікет Солюшинс" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Тікет Солюшнс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для автоматизації касового обліку, що дозволяє 
вести контроль та облік подій в офлайн і онлайн, а також керувати 
репертуаром, вести продажі, вести базу даних і створювати 
електронний квиток.    
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54398  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимчук Олена Миколаївна, Сибірянська Юлія 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 "Фіскальні ефекти структурних зрушень у податковій 
системі України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оцінено обсяг податкових надходжень, на який можуть збільшити 
доходи бюджету за умови структурних зрушень у бік майнового 
оподаткування та оподаткування процентних доходів від депозитних 
рахунків у банках за неміцного рівня загального податкового 
навантаження.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54399  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Оцінювання фіскального потенціалу податкової 
системи України та рівня його реалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На основі показника рівня тіньової економіки та частини податків у 
ВВП розраховано суму податків, які могли надійти до бюджету за 
умови достовірного визначення об'єктів оподаткування і повної сплати 
до бюджету.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54400  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Організація доступу до даних"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для встановлення зв'язків між базою даних і 
компонентами базового середовища розробки цієї технології.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54401  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Ігор Васильович, Харченко Володимир Петрович, 
Кондратюк Василь Михайлович  

 
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 "Збереження навігаційних даних отриманих 
від навігаційних приймачів компаній NovAlet на базі OEMV"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54402  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильєв Ігор Васильович, Харченко Володимир Петрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моніторинг метеообстановки та запис 
метеоданих отриманих від метеокомплексу Vaisala WTX-520 до бази 
даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Від метеокомплексу програма отримує повідомлення, в яких містяться 
метеодані. Програма розбирає, які метеодані містяться в 
повідомленнях і записує їх до бази даних у відповідні поля таблиці.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54403  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Олена Петрівна, Мацуєва Карина Андрієвна, Ждан Сергій 
Володимирович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель багатопоточного додатку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є моделлю багатопоточного додатку і дозволяє зчитувати та 
перевіряти наявність файлів в мережі, під управлінням операційної 
системи.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54404  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нечипорук Олена Петрівна, Іваницький Дмитро Вадимович, Ботвін 
Денис Олегович, Савченко Станіслав Геннадієвич  

 

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 "Середовище управління проектами"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Веб-додаток, призначений для управління проектами в режимі 
реального часу. Дає змогу користувачам відстежувати процес 
виконання окремих задач проекту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54405  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полігенько Олег Олегович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний авіаційний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Візуалізація фізичних процесів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для демонстрації фізичних процесів. В програму 
вводяться фізичні дані, які програма опрацьовує.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54406  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красніков Олексій Федорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень Почему так случается"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54407  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телятников Вадим 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)  Стаття "Перспективи інвестування у боргові цінні папери місцевих 
органів влади в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54408  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телятников Вадим Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Окремі питання управління ризиками під час випуску 
муніципальних облігацій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54409  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Телятников Вадим Миколайович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблемні питання рейтингування муніципальних цінних 
паперів в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54410  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Синиця Валентин Іванович, Авер'янов Владислав Володимирович, 
Петренко Дмитро Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Віртуальний вимірювач високих температур 
динамічним методом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму створено для моделювання динамічного методу 
вимірювання високих стаціонарних температур.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54411  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перепелиця Олександр Петрович, Діков Олег Євгенович, Воронов 
Микола Юр’євич  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "IRIS M3" ("ИРИС М3")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54412  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Твір являє собою кольорове зображення вигаданого персонажа-робота.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54413  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бестік Мирослава Олександрівна (Формальная ненормальность)  
 

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 "Не исчезай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54414  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Громадська організація "Асоціація таксистів, перевізників та 
автолюбителів" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система корпоративного зв'язку та обліку 
"АС-ТАКСІ" ("АС-ТАКСІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система обміну інформацією, призначена для автоматизації роботи 
диспетчерської та організації каналу зв'язку диспетчера з водіями 
через Інтернет.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54415  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнецов Юрій Анатолійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сценарій основних подій і заходів Одеського міжнародного 
джазового фестивалю "Одеса ДжазФест"/"Odessa JazzFest"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54416  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Некомерційний маркетинг. Конспект лекцій для 
студентів за напрямком навчання 0305 - "Економіка і підприємство"  
("Некомерційний маркетинг")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В конспекті лекцій викладені теоретичні основи некомерційного 
маркетингу, а саме розглянуто основні поняття, класифікації, 
принципи та задачі некомерційного маркетингу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54417  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Сотообразный комплекс"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комплекс складається з сотообразної кабіни для розміщення пацієнта, 
забрусопрополісних стільникових пластин, вбудованого концентратора 
хронального поля, а також містить довгохвильовий інфрачервоний 
плівковий обігрівач.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54418  
 

Дата реєстрації авторського права  04.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельничук Ігор Олександрович, Пономаренко Римма Олександрівна, 
Цитрін Анатолій Григорович, Даниленко Павло Львович, Доценко 
Олександр Віталійович, Фільченко Максим Леонідович, Скляренко 
Михайло Іванович, Філатов Ігор Олександрович, Бабосюк Єгор 
Андрійович, Носов Олег Вікторович, Рахманбердієв Руслан 
Шамшидінович, Полока Анна Сергіївна  

 
Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне акціонерне товариство "ДОРІС" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система мониторинга, управления и связи 
производственных объектов PRO V2.0 та настанова по її 
використанню" ("СМУС PRO V2.0")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена для автоматизації процесу контролю пристроїв в 
умовах сучасного промислового підприємства.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54419  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Парфенов Ігор Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Художній фільм "Однажды в Украине"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З кримського села на березі моря відправляється автобус на Київ. 
Примкнути до Революції для Ніни останній шанс знайти правду і 
врятуватися від місцевих перевертнів у міліцейських погонах. Вона 
згвалтована, її подруга вбита. Євромайдан дає героїні підтримку нових 
друзів, у кожного з них своя правда, своя історія, свій біль.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54420  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Раїса Пилипівна  
 

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)  Поезія "На троні добра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У збірку увійшло 73 вірша. Вони систематизовані в певній тематичній 
направленості про людину, природу, долю, Україну.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54421  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Олег В’ячеславович, Лавріненко Руслан Миколайович, 
Михальчук Дмитро Олександрович, Сумін Євген Юрійович, Єфім'єв 
Олексій Володимирович  
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Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСР" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "OpenShow"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для автоматизації продажів, контролю доступу і 
ведення обліку на підприємствах, діяльність яких пов'язана з продажем 
білетів, таких як театри, кінотеатри, музеї, ковзанки та інше.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54422  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Реддіх Ігор Олександрович  
 

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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями та фотографіями 
"Дизайн та контент веб-сайту www.zorg-biogas.com та 
www.zorgbiogas.ru/Content and design of web-site www.zorg-biogas.com 
and www.zorgbiogas.ru"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54423  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герасимчук Ірина 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 "Квартирник"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54424  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фесенко Захарій Валерійович, Синиця Валентин Іванович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Демонстраційна модель візуалізації процесу 
секціонування згортки реалізована у середовищі Adobe Flesh мовою 
Action Script 3 у вигляді інтерактивного інструменту" 
("Демонстраційна модель візуалізації процесу секціонування згортки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для моделювання процесу секціонованих згорток і 
дослідження цієї процедури. Програма має учбовий уклін роботи, який 
дозволяє розглянути цей ефект послідовно вивчаючи кожний з етапів 
формування згортки окремо, або сумісно.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54425  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смірнов Іван Вікторович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір "Фитнес Блокнот"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54426  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдук Віталій Володимирович, Крамар Емілія 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)  Навчальна програма "Лікувальний масаж з застосуванням ефірних 
олій (аромомасаж)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54427  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійного серіалу "Кабульская гостиница "Великий и 
Гениальный"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Український бізнесмен орендував в Кабулі дом, в центрі міста, та 
створив там готель.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54428  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be), Чеботарьов Віктор 
Сергійович (Loud Be)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музика без тексту "Lyric Beat"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54429  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be), Чеботарьов Віктор 
Сергійович (Loud Be)  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музика без тексту (інструментальний трек) "New Beat"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54430  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гожій Олег Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Разговорный Английский за 99 минут или 
Английский для Умных "Дураков" ("Разговорный Английский за 99 
минут")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практичний курс з англійської мови з відео лекціями для початківців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54431  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гожій Олег 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)  Навчальний посібник "Konwersacyjny Angielski za 99 minut lub 
Angielski dla Madrych "Nieukow" ("Konwersacyjny Angielski za 99 
minut")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Практичний курс з англійської мови з відео лекціями для початківців.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54432  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вороніна Наталя Миколаївна, Мамчур Наталя Леонідівна  
 
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 "Побудова зображень горизонтальних 
перерізів полів параметрів стану океану"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

Анотація   
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Програма призначена для візуалізації цифрових даних, представлених 
у форматі .GRD. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54433  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гузєєва Наталія Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір літератури "ПЕРСОНАЖ "КАПІТОШКА" ("КАПІ" та/або 
"ТОШКА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі представляються відібрані фрагменти з літературного 
режисерського сценарію мультиплікаційного фільму для дітей, частина 1. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54434  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицун Віталій 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 "Пришла любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54435  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штовба Сергій Дмитрович  
 

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 "Конвертор нечітких множин" ("fconv2alpha")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма здійснює перетворення нечітких множин заданих сукупністю 
елементів універсальної множини та ступенів належності в альфа-
рівневу форму.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54436  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штовба Сергій Дмитрович  
 

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 "Класифікатор на основі бази нечітких 
правил" ("fclassifier")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма здійснює класифікацію об’єктів на основі бази нечітких 
правил"Якщо-тоді".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54437  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вигріян Вячеслав Вікторович  
 

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 "Перемещенный"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Фантастичний роман, який розповідає про те, як головному герою 
Степану Махрову, судилося попасти в інший незвичайний світ, де 
сплелись між собою в запеклій боротьбі два найлютіших ворога: 
корінні мешканці планети та земляни, що попали туди випадково.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54438  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стасюк Олександр Іонович, Білан Степан Миколайович, Моторнюк 
Руслан Леонідович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний економіко-технологічний університет транспорту 
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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 "Моделювання алгоритму роботи клітинного 
автомата з гексагональним покриттям для виділення проекцій 
перетворення Радона"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54439  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Науменко Костянтин Володимирович (Laars Naumenko)  
 
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 "I'm Here"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54440  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Софтлайн-ІТ" 

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-портал для людей з вадами зору та 
слуху"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54441  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіханіна Тетяна Андріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

549 

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Збірка навчально-виховних програм для 
розвитку дітей віком від 1 до 7 років із застосуванням методики 
М.Монтессорі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає навчально-виховні програми: "Маленькі зірочки", 
"Тоддлер", "Перші кроки", "Маленькі Ейнштейни".  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54442  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіханіна Тетяна Андріївна  
 

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 навчальних програм "Загальна французька мова для дорослих 
та дітей віком від 11 р. / La programme du francais pour les adults et 
eleves plus que11 ans"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54443  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіханіна Тетяна Андріївна  
 

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 навчальних програм "Загальна англійська мова для дорослих 
віком від 17р. / General English for Adults (aged 17 and above)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54444  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Об’єкт авторського права, до  
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якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка навчальних програм "Загальна англійська мова для дітей та 
підлітків віком від 5 до 17 р. / Department of General English for Children 
(Aged from 5 to 17)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54445  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тіханіна Тетяна Андріївна  
 
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 навчальних програм "Загальна німецька мова для дорослих та 
дітей від 11 р. / Allgemeindeutschabteilung fur Kursteilnehmer Alter: von 
11Yahre"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54446  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Домарацький Олександр Олександрович, Домарацький Євгеній 
Олександрович  

 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір науково-технічного характеру 
"АГРОТЕХНІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ 
ЗЕЛЕНОЇ МАСИ СУДАНСЬКОЇ ТРАВИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ 
ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Дана розробка направлена на збільшення врожайності і якості зеленої 
маси суданської трави, що вимагає розробки більш досконалої системи 
агротехнічних заходів, направлених на створення оптимальних умов 
для росту і розвитку рослин. Для інтенсифікації зрошуваного гектара в 
умовах південного степу України, підвищення раціональності 
використання зрошуваної води і сонячної інсоляції суданську траву 
рекомендуємо вирощувати в поукісних посівах після озимого жита, що 
збирається на зелену масу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54447  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Багатогранність думок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині змальовані різнокольорові та відмінні за параметром кола, 
які символізують не тільки багатоманітність думок, але й їх 
однорідність за допомогою багатогранності однієї з них.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54448  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Причинно-наслідковий зв'язок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині змальовано причинно-наслідковий зв'язок між діями і їх 
результатом у формі відповідно розташованих на картині, 
найважливіших елементів життя - земля, повітря, Сонце тощо.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54449  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Неможливість підміни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

На картині змальована подібність шахівниці на тлі синього, червоного, 
білого, жовтого кольорів, у відповідності, уособлює неможливість 
підміни добра і зла, що виступають центральними поняттями.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54450  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Початок нового життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині змальовані два сполучні кільця на білому, червоному, 
жовтому, зеленому фонах, що відповідно втілює духовну єдність, що 
згодом закономірно міняє звичайний порядок речей, на тлі ідей, до 
кращого.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54451  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Вірність душі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На цій картині зображені два вертикально розташовані круга білого і 
чорного кольорів, сполучені червоним каналом і одночасно розділені 
чорною смугою, в цілому символізуючи неможливість спільного 
перебування двох морей в силу знаходження їх в різних суспільствах.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54452  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

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)  Картина "Віра - основа щастя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На цій картині зображені два прямокутні трикутники, прямокутник на 
жовтому і червоному фоні. Червоний колір, символізуючий любов, 
жовтий - Сонце, світло, світлі думки, що загалом становлять рушійну 
силу віри, відповідно і щастя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54453  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Ірина Юріївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Біло-чорне життя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На картині зображені довільні смуги білого і чорного кольорів, що 
відповідно символізує життя як безперервні зміни в позитивну або 
негативну сторону, що не може не дивувати.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54454  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "Мережа танцювальних фітнес-студій Royal Pole 
Dance"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка ілюстрацій, які використовуються при оформленні дизайну 
інтер'єру та оснащення абонементів, подарункових сертифікатів, 
документації тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54455  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Ольга 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)  Навчальний посібник "Основи підприємництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54456  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємець Ольга 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)  Навчально-методичний комплекс "Політична економія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54457  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баль Альона 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)  Літературний твір "Однажды случилась любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54458  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колесніченко Ганна Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Вакуум родом из хаоса"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54459  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 
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 "Шелест листопада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54460  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майструк Клавдія Петрівна, Березняк Віктор Федорович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (дитяча література), твір 
образотворчого мистецтва, складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Золотые птицы"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54461  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дубровський Павло Вячеславович  
 

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)  Інстументальна композиція "Mindgroover" ("Майндгрувер")   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54462  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Олександр Володимирович, Андрієвський Борис 
Макійович, Максимович Марина Богданівна, Уманський Олексій 
Володимирович, Терещенко 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 "Нумерологічний аналіз Піфагора"  
("Нумерологія")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54463  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співаковський Олександр Володимирович, Березовський Дмитро 
Олександрович, Тітєнок Сергій Олександрович  

 

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)  Комп'ютерна програма "Відгук"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54464  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абакумов Юрій Сергійович (Саваофови), Абакумова Наталія 
Олексіївна (Саваофови)  

 

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 "Молитва Саваофових"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54465  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пукліч Володимир Вікторович (Чорноморське козацьке з'єднання)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Нагрудні знаки, ордени, медалі, шеврон 
Чорноморського козацького з'єднання. Положення про нагрудні знаки, 
ордени, медалі Чорноморського козацького з'єднання. Опис шеврона 
Чорноморського козацького з'єднання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54466  
 

Дата реєстрації авторського права  10.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для програмованого логічного 
контролера управління технічним процесом ділянки "Грануляція"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54467  
 

Дата реєстрації авторського права  11.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до 
проектування професійної діяльності: теорія і практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Біла О.О. Підготовка майбутніх фахівців 
соціономічної сфери до проектування професійної діяльності: теорія і 
практика : монографія / Олена Олександрівна Біла. - Одеса : 
Астропринт, 2013. - 424 с. 

 

Анотація   

У монографії подано результати дослідження теоретико-методичних 
засад підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до 
проектування професійної діяльності в умовах вищої школи. 
Монографія адресована науковцям, які вивчають проблеми 
інноватизації підготовки соціальних педагогів і менеджерів освіти.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54468  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Конопля Юлія Вікторівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРЕШ ОН" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка зображень "Козак, Банер "Сало" та Екологічно чистий 
продукт"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54469  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, 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)  Науковий твір "Силовий агрегат ПД140. Комплект конструкторской 
документации на экспериментальный образец"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54470  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, 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  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика расчета характеристик силового агрегата 
ПД140"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54471  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошин Олексій Іванович, Булат Анатолій Федорович, 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)  Науковий твір "Силовой агрегат ПД140. 3D модель, конструктивно-
компоновочная схема, расчетные характеристики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54472  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Enna Levoni (псевдонім)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір, фотографічний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Богемия"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54473  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манилов Олег Володимирович, Сільвестров Руслан Георгійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 
захисту інформації НР - Encryptor UA" "Клієнт"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54474  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манилов Олег Володимирович, Сільвестров Руслан Георгійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 
захисту інформації НР - Encryptor UA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54475  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Манилов Олег Володимирович, Сільвестров Руслан Георгійович  
 
Повне ім’я або повне офіційне  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 
захисту інформації HP - Encryptor UA" "Система керування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54476  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бойцова Ольга Іванівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Проект Герба вільної щасливої України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54477  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малюта Ольга Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія України: тести"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено тести для самостійної роботи студентів негуманітарних 
факультетів вищих навчальних закладів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54478  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

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)  Трітмент документального фільму "Білий птах з чорною ознакою"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54479  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Картографічний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "ТРАВОСИЛ НАДАЄ СИЛ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розповідь про козака Травосила у формі сучасної казки.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54480  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Присмотров Олександр 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 "Datacol"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Користувач може самостійно настроїти програму для збору даних з 
конкретного сайту, а також для подальшого здійснення обробки та 
публікації даних.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54481  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітязь Геннадій Миколайович (Витязь)  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літератуно-письмовий твір "Янукович"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір розповідає про не простий час 80-90 років двадцятого сторіччя. 
Молодий парубок Василь з маленького містечка виживає в 
переломний період нашого суспільства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54482  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельник Мирослав Михайлович, Кошовий Володимир Вікторович, 
Муравський Леонід Ігорович, Альохіна Ольга Володимирівна, 
Романишин Ростислав Ігорович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп°ютерна програма "Bathymetry" з базою батиметричних даних 
озера Світязь"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма створена для роботи з даними батиметричних вимірювань, 
отриманими з ехолот.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54483  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобилін Анатолій 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 "ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТАНДАРТНИХ ІНТЕРВАЛЬНИХ 
АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виконання розрахунків кількісно-
фінансового аналізу умов і результатів кредитно-фінансових угод.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54484  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Василь Васильович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Автоматизована 
система диспетчеризації ліфтового господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для використання у складі автоматизованої системи 
диспетчеризації ліфтового господарства. Програмний комплекс 
складається із сукупності взаємопов'язаних додатків (модулів), що 
використовують єдиний інформаційний простір.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54485  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вижеловський Роман Сергійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка текстів пісень до музичного альбому "ДА!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою тексти десяти пісень до музичного альбому "ДА!".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54486  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорокін Євген Юрійович  
 

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 до музичного альбому "ДА!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір являє собою тексти десяти пісень до музичного альбому "ДА!".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54487  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абдуллаєв Тимур Джахангірович, Наливайко Валентина Сергіївна, 
Кругліков Олександр Анатолійович  

 

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 "Сайт компании MusicHall (сервис 
коммерческой фоновой музыки)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54488  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  П'ятигорець Сергій Андрійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "ЛУШАНЕ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54489  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авескулова Людмила Іванівна (Людмила Хронюк-Авескулова), Губа 
Володимир Петрович  

 

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 "Славні України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54490  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

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)  Збірка пісень "Бродяга"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54491  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смолянкін Олег Олексійович, Фляк Андрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Луцький національний технічний університет 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модель автоматизованої системи 
регулювання видовження деталі з використанням нечіткої логіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проблема постановки та здійснення коректних експериментальних 
досліджень відіграє важливу роль у механіці матеріалів. Комп'ютерне 
моделювання фізичних явищ на основі проведених експериментів 
дозволяє значно спростити вивчення властивостей матеріалів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54492  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлик Павло Васильович, Філіпчук Олександра Юріївна, Квєтний 
Роман Наумович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Плагін для відслідковування змін у стані 
фільтрів захоплення медіа даних CaptureList"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма являє собою СОМ - компонент, який після завантаження та 
запуску починає відслідковувати стан фільтрів захоплення медіа даних 
та, у відповідності із встановленими налаштуваннями, проводити 
оповіщення хост-програми. Можливим є детектування моменту 
підключення пристроїв захоплення. Наявний універсальний метод 
базового налаштування обраного source-фільтру.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54493  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Філіпчук Олександра Юріївна, Гармаш Володимир Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Утиліта для реєстрації та завантаження 
драйверів в операційних системах з ядром NT DLoader"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для внесення відповідних записів у 
системний реєстр та завантаження драйверів режиму ядра у 
автоматичному режимі. Передбачена функція відміни внесених у 
систему змін. Можливий запуск програми у режимі командного рядка. 
Основою програми є алгоритм, написаний на мові програмування С.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54494  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлик Павло Васильович, Квєтний Роман Наумович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "DirectShow push source фільтр для захоплення 
відео з робочого столу з підтримкою динамічної зміни формату 
відеопотоку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для захоплення відео з робочого 
столу персонального комп'ютера під управлінням OC Windows. 
Особливістю програми є можливість динамічної зміни параметрів 
відеоряду без зупинки процесу захоплення картинки. Основою 
програмного продукту є алгоритм, реалізований на мові 
програмування С++.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54495  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Логотипи "РУН. Російськомовні 
Українські Націоналісти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54496  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баращук Сергій Васильович, Колесников Максим Валерійович  
 
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)  Науковий твір "Проект "Durable house" ИННОВАЦИОННАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Авторами створено твір, в основі якого закладено три ключові 
поняття: комфорт класу люкс, екологічна відповідальність та 
інтерактивність середовища проживання.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54497  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка віршів   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі представлено 123 вірша.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54498  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Третьяков Олександр Леонідович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова група " Арс-
Кераміка" 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс Buh Net"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для використання в сфері обліку, планування та 
управління на підприємствах власника.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54499  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лисак 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)  Наукова робота "Індикатори продовольчого забезпечення населення 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено фактичний стан продовольчого забезпечення населення 
України та впроваджено теоретичні і методичні розробки, практичні 
рекомендації щодо формування стійкої системи продовольчого 
забезпечення України. В роботі розглянуто та досліджено теоретичні 
положення, що розкривають економічну сутність продовольчої 
проблеми, проаналізовано фактори, що сприяють зростанню попиту на 
продовольство та встановлено роль зовнішнього ринку у його 
покритті.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54500  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верба Олександр 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 "Відлуння серця"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54501  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білоусов Андрій Вікторович, Кучко Олексій Борисович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Нематериальная сторона энергии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54502  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юрченко Едуард Григорович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман-притча "Сказка для взрослых"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54503  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бєлов де Еспальон Руслан Лучемирович  
 

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 письмовий твір з ілюстрацією "Герб и флаг. Графский 
Род Белов де Эспальон"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54504  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Олексій Анатолійович, Супрун Сергій Анатолійович, 
Хаджинов Сергій Володимирович, Коба Сергій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Зображення логотипу "AUTOMAIDAN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54505  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриценко Олексій Анатолійович, Супрун Сергій Анатолійович, 
Хаджинов Сергій Володимирович, Коба Сергій Олександрович  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Зображення логотипу "АВТОМАЙДАН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54506  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Валентина Дмитрівна  
 

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 "Любовь не умирает"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Має дві частини: "Свет в душе" - з допомогою від Бога, звертання з 
коханням до чарівних людей, любов до міста Мукачева, квітів, дерев, 
неба, моря, друзів, до Єгипту; "Пламя в сердце" - на зло всім кохаю, 
зустрічаю Новий рік, інші свята та дні народження, співаю та живу у 
казці з Карпатами, Україною.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54507  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Валентина Дмитрівна  
 

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 "Свободная душа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Має три частини: "Спів душі" - розповідає про життя моїх героїв, як 
вони зустрічають пори року, придивляються до рослин, неба, морів та 
дивуються всьому чарівному; "Моим любимым" - про кохання 
чоловіка та жінки, високі почуття, звертання до Всесвіту; "Праздники" 
- фамільні поздоровлення, іменні вірші.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54508  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Валентина Дмитрівна  
 

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 "Величество любовь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Має три частини: "Полет души" - про глибоке людське кохання, 
кохання до прекрасного, про Єгипет, про Висоцького; "Не унывай" - 
виражається вдячність Богу, долі, моїм дітям, торжество Києву; 
"Надежда жизни" - висвітлює чисті та справжні почуття про мого сина, 
онуків, друзів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54509  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вітомський Роман Олександрович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія 
"Інноваційні технології права" 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Наповнення сайту ТОВ "Юридична компанія 
"Інноваційні технології права" http:itp-law.com.ua"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54510  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кузнєцов Андрій Володимирович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Core CRM" ("CRM")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54511  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возний Сергій Сергійович, Недбалюк Оксана 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 "Система контролю за наявністю товарів та 
формування списків закупівель товарів та продуктів першої 
необхідності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для контролю за наявністю продуктів на складі, їх обліку, 
контролю за терміном придатності та щоденних витрат.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54512  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возний Сергій Сергійович, Недбалюк Оксана Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Система контролю усіх економічних 
підрахунків, що проводяться в середовищі 1С бухгалтерія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для контролю за проведенням підрахунків та запису історії 
користування програмним додатком 1С бухгалтерія.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54513  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Возний Сергій Сергійович, Войтко Вікторія Володимирівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "Моделювання пакетного обміну між 
комп’ютерами у мережі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма для наочної демонстрації алгоритмів передачі даних через 
комп’ютерну мережу, що реалізує алгоритми циклічної переклички та 
лавинний метод передачі.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54514  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового-технічного характеру "Методика 
сертификационных испытаний тепловозов по воздействию на путь и 
стрелочные переводы ИЦ-МСИ-01/13.1" ("ИЦ-МСИ-01/13.1")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця методика описує проведення сертифікаційних випробувань 
тепловозів, наводить сертифікаційні показники та порядок проведення 
випробувань тепловозів за критеріями впливу на колію й стрілочні 
переводи.   
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54515  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового-технічного характеру "Программа и 
методика виконання робіт: "Динамічні випробування на міцність 
переводу проекту КС6511-03.00.000 та розробка рекомендацій щодо 
встановлення допустимих швидкостей руху поїздів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма та методика складена з урахуванням вимог "Норм 
допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях 
державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 
1520 мм".  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54516  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового-технічного характеру "Програма і 
методика виконання роботи: "Еспериментальні дослідження впливу на 
колію та стрілочні переводи дослідних зразків піввагонів моделі 12-
1905 на візках 18-1711 з просторовим клином, моделі 12-1905 на візках 
18-1711з плоским клином і моделі 12-1704-04 на візках 18-1750"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця програма та методика визначає процедуру та методи проведення 
випробувань з впливу на  колію та стрілочні переводи дослідних 
піввагонів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54517  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового-технічного характеру "СКРЕПЛЕНИЕ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УПРУГОЕ W14 С УПРУГОЙ КЛЕММОЙ ТИПА 
SLK14. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ У 30.2-51211313-001д:2013" 
("ТУ У 30.2-51211313-001 д:2013")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Цей твір скріплення проміжне пружне типу W 14 з пружними клемами 
типу SLK 14, яке виготовляється для потреб залізничного транспорту.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54518  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового-технічного характеру "Методика 
сертификционных  испытаний по определению показателей 
эксплуатационной надежности стрелочной продукции для 
железнодорожного транспорта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця методика встановлює вимоги і процедуру проведення 
сертифікаційних випробувань  стрілочної продукції відповідно до 
вимог НБ ЖТ ЦП 015-19. 
  

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54519  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович, Торопіна Олена Олександрівна  
 
Повне ім’я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Методика 
сертификационных испытаний вагонов грузовых железнодорожных по 
воздействию на путь и стрелочные переводы"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань вантажних вагонів з впливу на колію 
та стрілочні переводи з метою сертифікації та розроблення умов обігу 
дослідного рухомого складу на мережі залізниць України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54520  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового-технічного характеру "Методика 
сертификационных испытаний по определению геометрических 
размеров стрелочной продукции для железнодорожного транспорта 
МСИ-СП-01/12" ("МСИ-СП-01/12")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ця методика встановлює вимоги і процедуру проведення 
сертифікаційних випробувань стрілочної продукції відповідно до вимог 
СОУ 45.080-00034045-002::2007.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54521  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савлук Віталій Євгенович, Торопіна Олена Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-технічного характеру "Методика 
сертификационных испытаний вагонов пассажирских 
железнодорожных по воздействию на путь и стрелочные переводы"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика встановлює вимоги і процедуру проведення 
експериментальних випробувань вантажних вагонів з впливу на колію 
та стрілочні переводи з метою сертифікації та розроблення умов обігу 
дослідного рухомого складу на мережі залізниць України.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54522  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Система автоматизованого проектування 
технологічних процесів механічної обробки SAPR_2014" 
("SAPR_2014")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний продукт "SAPR_2014" призначений для програмної 
підтримки процесу проектування текстової технологічної документації 
на виготовлення деталей машинобудівного виробництва.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54523  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ганіч Ліра Рашитівна (Валерия Ганич)  
 

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 "Новый год"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Він має в новорічну ніч освідчитися своїй дівчині. Але його не зовсім 
тверезого не зовсів тверезі друзі відвозять в інше місто.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54524  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

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 "Любящая 
женщина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Її коханий чоловік робить стрімку фінансову кар'єру, долаючи всі 
перешкоди на своєму шляху. Кохання допомагає їм впоратися з 
певними проблемами, що виникли в особистих стосунках. Його 
обирають президентом банку, а за тиждень у них шлюб. Як раптом...  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54525  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Добрый вечер!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54526  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Пятый элемент"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54527  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Свекровь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54528  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Породнение"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54529  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Стильная, красивая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54530  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Семейные праздники"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54531  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

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 "Мы одна семья!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54532  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова)  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Говорите комплименты"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54533  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вишталюк 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 "Динамічно приєднувана бібліотека ROM-
Asterisk.dll"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма є самостійною динамічно приєднованою бібліотекою для 
опреційних систем сімейства "Microsoft Windows", реалізованою як 
СОМ-клас. Використання даної комп'ютерної програми дозволяє 
інтегрувати між собою системи "1С:Підприємство" та "Комунікаційна 
платформа для розгортання програмних АТС" в режимі реального 
часу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54534  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сушкова Ольга (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 "Not stay away"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54535  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

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 "Быть твоей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54536  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

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 "Stay awake"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54537  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Simple touch"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54538  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

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 "Hot"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54539  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевельов Микита 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 "Why?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пісня має ліричний характер, в ній йдеться про розлуку між молодим 
чоловіком і дівчиною, а також про надію на повернення коханої, яка є 
сенсом його життя.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54540  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касторний Володимир Тимофійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одесский марш "Восторг"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54541  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Касторний Володимир Тимофійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Одесский вальс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54542  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ничик Андрій Зіновійович  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Практичний посібник "Основы оперативной техники в хирургии"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Нычик А.З. Основы оперативной техники в хирургии. 
Практическое пособие. Тернополь, 2003. - 204с. 

 

Анотація   

В книзі викладена методика правильного роз'єднання та сполучення 
тканин в хірургії.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54543  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Могильний Геннадій Анатолійович, Тихонов Юрій Леонтійович, 
Семенков Віталій Васильович, Мозговий Олександр Сергійович, 
Онопченко Світлана Володимирівна  

 

Повне ім’я або повне офіційне  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Программа формирования раздела 
электронного курса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір відноситься до автоматизації розробки електронних курсів.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54544  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тудоран Вікторія Анатоліївна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Комп'ютерна програма моделювання плоскої течії рідини з вільною 
поверхнею" ("2-D Hyd")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для  моделювання течії навколо реальних 
шпангоутних перерізів для визначення гідродинамічних навантажень 
при кільовому хвилюванні.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54545  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволап Віталій Вікторович, Познанська Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб прогнозування 5-ти річних кардіоваскулярних 
ускладнень у хворих на гіпертонічну хворобу низького додаткового 
ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори запропонували удосконалення способу прогнозування 5-ти 
річних кардіоваскулярних ускладнень у хворих на гіпертонічну 
хворобу низького додаткового ризику шляхом визначення додаткових 
діагностичних критеріїв.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54546  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сиволап Віталій Вікторович, Познанська Катерина Олександрівна  
 

Повне ім’я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Спосіб корекції підвищенної агрегації тромбоцитів у 
хворих на гіпертонічну хворобу низького та помірного додаткового 
ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автори запропонували спосіб корекції підвищеної агрегації 
тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу низького та помірного 
додаткового ризику шляхом використання іншого лікарського засобу - 
бісопрололу.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54547  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свистунов Андрій 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 "Палітра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічне стилізоване зображення палітри з ємностями під фарби, які 
виконані у вигляді різних дисків з зображенням піктограм та 
трапецієвидної фігури з зображенням архітектурної споруди.  
 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  54548  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2014  
 
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

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

 
Об’єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "STAFF CENTRE 
MANAGEMENT SISTEM" ("SCMS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Попов Максим Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Гімн компанії "Global  Bilgi"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2366  
 
Дата реєстрації договору                                08.01.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Попов Максим Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Глобал Білгі"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мона Стефані (Mona Stephanie)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний ілюстрований твір науково-технічного характеру у 
формі презентації на тему "Математичне Моделювання. Інформаційні 
бізнес-рішення" ("Mathematical Modeling. Informative business 
decisions") 

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2367  
 
Дата реєстрації договору                                08.01.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мона Стефані (Mona Stephanie) - Компанія "ЕІРМЕЙШЕН ЛІМІТЕД" 
(Company "AIRMATION LIMITED")  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хайрулліна Ельвіра Зинурівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва під умовною назвою "Логотип 
Есперанто"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2368  
 
Дата реєстрації договору                                08.01.2014 
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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  Хайрулліна Ельвіра Зинурівна - Немеш Ганна Олександрівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хайрулліна Ельвіра Зинурівна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір практичного характеру під умовною назвою "Інтернет-сайт 
"Есперанто"  

 
Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2369  
 

Дата реєстрації договору                                08.01.2014 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хайрулліна Ельвіра Зинурівна - Немеш Ганна Олександрівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мухін Дмитро Яковлевич  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Відеокліпи "Невероятно просто", "Я сожгу все письма"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2370  
 

Дата реєстрації договору                                17.01.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мухін Дмитро Яковлевич - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"С.Г.Маестро"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Голдобін Андрій Сергійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Фінансист"  
 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2371  
 

Дата реєстрації договору                                22.01.2014 

 

Вид 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 Голдобін Андрій Сергійович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "Українська правова компанія"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мінченко Микола Павлович, Стоянов Вячеслав Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Almareks Loyalty"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2372  
 
Дата реєстрації договору                                24.01.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мінченко Микола Павлович - Стоянов Вячеслав Вікторович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мінченко Микола Павлович, Стоянов Вячеслав Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "hiVizion"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2373  
 
Дата реєстрації договору                                24.01.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мінченко Микола Павлович - Стоянов Вячеслав Вікторович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бивалькєвіч Єгор Сєргєєвіч  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "workabox. Internet services for small and middle 
business (workabox. Интернет сервисы для малого и среднего бизнеса")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2374  
 
Дата реєстрації договору                                24.01.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бивалькєвіч Єгор Сєргєєвіч - ВОРКАСОФТ ЛТД (WORKASOFT LTD) 
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зубенко Андрій Володимирович, Ушаков Роман Олександрович, 
Северченко Ігор Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
підприємством житлово-комунального господарства" ("АСУП ЖКГ") 
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2375  
 
Дата реєстрації договору                                24.01.2014 

 

Вид 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 "ЕнТехЕко" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Інформаційні системи житлово-
комунального господарства"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Панін Олександр Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  1) Збірка творів графічного дизайну (малюнків) «Мама Мілла» (Mama 
Milla):: «Мама Мілла» (Mama Milla) молоко згущене кава», «Мама 
Мілла» (Mama Milla) молоко згущене ірис», «Мама Мілла» (Mama 
Milla) молоко згущене класик»; 2) Збірка творів графічного дизайну 
(малюнків) «Звірі»:: «Лисиця», «Бурий ведмідь», «Коричневий 
ведмідь», «Білий ведмідь», «Лисиця полярна», «Тигр»; 3) Збірка творів 
графічного дизайну (малюнків) «Логотип ТМ «Ічня»:: «Логотип ТМ 
«Ічня» латиницею», «Логотип ТМ «Ічня» кирилицею»; 4) Збірка творів 
графічного дизайну (малюнків) «Т-молоко»:: «Трава звичайна лугова», 
«Буркун лікарський», «Конюшина», «Дрік красильний»; 5) Збірка 
творів графічного дизайну (малюнків) «Мілада» (Milada):: «Мілада 
(Milada) слоник та бегемот світлокоричнева», «Мілада (Milada) слоник 
та бегемот зелененька», «Мілада (Milada) слоник та бегемот 
коричнева», «Мілада (Milada) слоник та бегемот блакитна;  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2376  
 
Дата реєстрації договору                                28.01.2014 

 

Вид 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 "БрендЕйд" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АНДАНТЕ ГРУП"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Полежаєв Вадим Борисович, Одинець Максим Володимирович, 
Полив'яний Дмитро Григорович, Старостіна Валерія Сергіївна, 
Сергієнко Сергій Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Angry Heroes"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2377  
 
Дата реєстрації договору                                28.01.2014 
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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  Сергієнко Сергій Вікторович, Старостіна Валерія Сергіївна, 
Полив'яний Дмитро Григорович, Одинець Максим Володимирович, 
Полежаєв Вадим Борисович - Лазаренко Андрій Сергійович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фаліон Наталія Іванівна, Фаліон Сергій Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Лісапед"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2378  
 
Дата реєстрації договору                                28.01.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фаліон Сергій Валерійович, Фаліон Наталія Іванівна - Мале приватне 
підприємство - фірма "МЕД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бурий Леонід Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми: "Analyst Quotes", "Game On-line", 
"StatWorkBook", "Table sports", "Virtual chip"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2379  
 
Дата реєстрації договору                                29.01.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бурий Леонід Борисович - Трюбет Глобал Холдінгс Лімітед  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Келембет Владислав Анатолійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для демонстрації фіксованого 
розподілу пам'яті RAM"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2380  
 
Дата реєстрації договору                                05.02.2014 

 

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  Келембет Владислав Анатолійович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чадюк Анатолій Володимирович, Андон Андрій Пилипович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електронний документообіг ДДІВ"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2381  
 
Дата реєстрації договору                                06.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Андон Андрій Пилипович, Чадюк Анатолій Володимирович - 
Державне підприємство "Український інститут промислової 
власності"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Григор'єв Данило Русланович, Ковеза Григорій Володимирович, 
Попов Олексій Денисович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок підшипників кочення та валів"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2382  
 
Дата реєстрації договору                                06.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Попов Олексій Денисович, Ковеза Григорій Володимирович, 
Григор'єв Данило Русланович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Литвиненко Олександр Костянтинович, Первак Олександр Ігорович, 
Кудикін Микола Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерфейс сполучення з комп'ютерним 
програмним комплексом "База даних з питань освіти" ("Інтерфейс 
сполучення з "Базой даних з питань освіти") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2383  
 
Дата реєстрації договору                                06.02.2014 
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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  SONGHURST MANAGEMANT LIMITED - Литвиненко Олександр 
Костянтинович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Литвиненко Олександр Костянтинович, Первак Олександр Ігорович, 
Кудикін Микола Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце оператора 
навчального закладу" ("АРМ оператора навчального закладу") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2384  
 

Дата реєстрації договору                                06.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  SONGHURST MANAGEMANT LIMITED - Литвиненко Олександр 
Костянтинович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Литвиненко Олександр Костянтинович, Первак Олександр Ігорович, 
Кудикін Микола Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерний програмний комплекс "База 
даних з питань освіти"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2385  
 

Дата реєстрації договору                                06.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  SONGHURST MANAGEMANT LIMITED - Литвиненко Олександр 
Костянтинович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Литвиненко Олександр Костянтинович, Первак Олександр Ігорович, 
Кудикін Микола Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль адміністрування комп'ютерного 
програмного комплексу "База даних с питань освіти"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2386  
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Дата реєстрації договору                                06.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  SONGHURST MANAGEMANT LIMITED - Литвиненко Олександр 
Костянтинович  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Некрасов Володимир Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2387  
 
Дата реєстрації договору                                06.02.2014 

 

Вид 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 "Прості Системи" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС 
КОМУНІКАЦІЇ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бовтюк Олексій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "CallWay"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2388  
 
Дата реєстрації договору                                06.02.2014 

 

Вид 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 "Прості Системи" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС 
КОМУНІКАЦІЇ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мінченко Микола Павлович, Стоянов Вячеслав Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "VideoLogin"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2389  
 
Дата реєстрації договору                                06.02.2014 
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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  Мінченко Микола Павлович - Стоянов Вячеслав Вікторович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кияшко Олег Миколайович, Марков Іван Євгенович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична система 
відстеження в обігу упаковок лікарських засобів з використанням 
маркування та кодифікації"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2390  
 
Дата реєстрації договору                                06.02.2014 

 

Вид 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  Джикія Ілля Шатаєвич  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Новогодняя"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2391  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Джикія Ілля Шатаєвич - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"С.Г.Маестро"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Примостка Людмила Олександрівна, Краснова Ірина Вікторівна, 
Боришкевич Олена Володимирівна, Чуб Олена Олександрівна, Білань 
Наталія Сергіївна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Монографія "Прогнозування та 
хеджування фінансових ризиків"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2392  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2014 
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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  Білань Наталія Сергіївна, Чуб Олена Олександрівна, Боришкевич 
Олена Володимирівна, Краснова Ірина Вікторівна, Примостка 
Людмила Олександрівна - Державний вищий навчальний заклад 
"Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Білик Марія Дмитрівна, Клементьєва Олександра Юріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Монографія "Фінансовий стан 
господарських товариств в Україні та напрями його поліпшення"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2393  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Клементьєва Олександра Юріївна, Білик Марія Дмитрівна - 
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Диба Михайло Іванович, Мороз Анатолій Миколайович, Остапишин 
Тетяна Петрівна, Коптюх Олена Григорівна, Білошапка Вікторія 
Степанівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Монографія 
"Ґенеза банківських криз"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2394  
 
Дата реєстрації договору                                19.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Білошапка Вікторія Степанівна, Коптюх Олена Григорівна, 
Остапишин Тетяна Петрівна, Мороз Анатолій Миколайович, Диба 
Михайло Іванович - Державний вищий навчальний заклад "Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лук'яненко Дмитро Григорович, Поручник Анатолій Михайлович, 
Колот Анатолій Михайлович, Столярчук Ярослава Михайлівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Розділи монографії "Глобальное 
экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование"  
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Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  2395  
 

Дата реєстрації договору                                19.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Столярчук Ярослава Михайлівна, Колот Анатолій Михайлович, 
Поручник Анатолій Михайлович, Лук'яненко Дмитро Григорович - 
Державний вищий навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бровченко Наталія Анатоліївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів графічного дизайну "ФОРА Іванівна"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2396  
 

Дата реєстрації договору                                19.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бровченко Наталія Анатоліївна - Публічне акціонерне товариство 
"Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 
інвестиційний фонд "БЕНЕФІТ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Грудінін Михайло Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмні засоби з конвертації даних з ПТК 
"Дніпро" в макет захищеної СЕДО"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2397  
 

Дата реєстрації договору                                28.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-
дослідний інститут "Автопром"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кахута Ігор Вікторович, Струков Олексій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмні засоби для інформаційної 
взаємодії з іншими системами документообігу центральних органів 
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виконавчої влади (з системою електронної взаємодії центральних 
органів виконавчої влади)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2398  
 

Дата реєстрації договору                                28.02.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Приватне акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій 
"ІнфоПлюс" - Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-
дослідний інститут "Автопром"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рухляда Ілля Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Електронний 
торговельний майданчик для організації та проведення державних 
закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону 
відповідно до законодавства України"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2399  
 

Дата реєстрації договору                                03.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Закрите акціонерне Товариство "Сбербанк - Автоматизована система 
торгів" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ТОРГІВ - УКРАЇНА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Аво Дірк ВЛМ, Боровик Олег Валерійович, Зубко Ганна 
Олександрівна, Іванюк Ігор Миколайович, Ніколенко Віктор 
Володимирович, Огняник Павло Степанович, Філіппов Валерій 
Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Intellect Distribution System" (Комп'ютерна 
програма "IDS") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2400  
 

Дата реєстрації договору                                03.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Філіппов Валерій Вікторович, Огняник Павло Степанович, Ніколенко 
Віктор Володимирович, Іванюк Ігор Миколайович, Зубко Ганна 
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Олександрівна, Боровик Олег Валерійович, Аво Дірк ВЛМ - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українсько-бельгійське 
підприємство Інтелект Технології"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Аво Дірк ВЛМ, Боровик Олег Валерійович, Зубко Ганна 
Олександрівна, Іванюк Ігор Миколайович, Ніколенко Віктор 
Володимирович, Огняник Павло Степанович, Філіппов Валерій 
Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IntellectLink Cash Management System" 
("IntellectLinkCM") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2401  
 
Дата реєстрації договору                                03.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Філіппов Валерій Вікторович, Огняник Павло Степанович, Ніколенко 
Віктор Володимирович, Іванюк Ігор Миколайович, Зубко Ганна 
Олександрівна, Боровик Олег Валерійович, Аво Дірк ВЛМ - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українсько-бельгійське 
підприємство Інтелект Технології"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стребко Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма для обліку мережевого трафіку 
протоколів прикладного рівня" ("ПДОМТППР") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2402  
 
Дата реєстрації договору                                03.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Стребко Олександр Миколайович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Цибін Станіслав Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Переглядач файлів формату ISO 9660"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2403  
 
Дата реєстрації договору                                03.03.2014 
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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  Цибін Станіслав Сергійович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Баранько Ігор В'ячеславович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художній твір "Графічний роман "Максим Оса"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2404  
 
Дата реєстрації договору                                05.03.2014 

 

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  Баранько Ігор В'ячеславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О.О. 
Ханжонкова"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Роздобудько Ірен Віталіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Літературний сценарій "Максим Оса"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2405  
 
Дата реєстрації договору                                05.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Роздобудько Ірен Віталіївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О.О. 
Ханжонкова"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мамедов Олексій Хаджі-Муратович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Літературний сценарій 
повнометражного художнього фільму з робочою назвою "Максим Оса"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  2406  
 
Дата реєстрації договору                                05.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

601 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мамедов Олексій Хаджі-Муратович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Кіностудія дитячих та юнацьких фільмів ім. О.О. 
Ханжонкова"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фаліон Наталія Іванівна, Фаліон Сергій Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних альбомів: "Машина - звір і баба - грім"; "Лісапетний 
батальйон"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2407  
 
Дата реєстрації договору                                06.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Фаліон Сергій Валерійович, Фаліон Наталія Іванівна - Мале приватне 
підприємство - фірма "МЕД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Порутенко Валерій Георгійович, Репех Андрій Васильович, Твердохліб 
Олег Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Судові справи"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2408  
 
Дата реєстрації договору                                13.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Колективне мале підприємство "Інформпроект" - Державне 
підприємство "Український інститут промислової власності"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Порутенко Валерій Георгійович, Оніщенко Олег Віталійович, Репех 
Андрій Васильович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Вихідні 
документи"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2409  
 
Дата реєстрації договору                                13.03.2014 

 

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  Колективне мале підприємство "Інформпроект" - Державне 
підприємство "Український інститут промислової власності"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пустовіт Тарас Сергійович, Болєлий Сергій Миколайович, 
Василівський Сергій Юрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний OFF-line модуль заявника, 
призначений для генерації та заповнення шаблонів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2410  
 
Дата реєстрації договору                                13.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Василівський Сергій Юрійович, Болєлий Сергій Миколайович, 
Пустовіт Тарас Сергійович - Державне підприємство "Український 
інститут промислової власності"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дробязко Олексій Борисович, Стеценко Сергій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмні модулі системи подання 
електронних заявок за результатами дослідних випробувань та 
розширення функціональних можливостей системи в частині подання 
електронних заявок на промислові зразки"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2411  
 
Дата реєстрації договору                                13.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Стеценко Сергій Володимирович, Дробязко Олексій Борисович - 
Державне підприємство "Український інститут промислової 
власності"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр Иванович), Воробьєв 
Владімір Анатольєвіч (Воробьев Владимир Анатольевич), Конєв 
Сєргєй Ніколаєвіч (Конев Сергей Николаевич), Кудінов Сєргєй 
Владіміровіч (Кудинов Сергей Владимирович), Рибін Владімір 
Вікторовіч (Рыбин Владимир Викторович), Іванов Дмітрій Гєрмановіч  
(Иванов Дмитрий Германович), Оруджев Алєксандр Айдєновіч  
(Оруджев Александр Айденович)  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма «Программный комплекс сбора, обработки и 
анализа информации о процессе строительства скважин «GEOTEK»; 
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комп'ютерна програма «Программа приема, сбора, обработки  и 
анализа данных забойной инклинометрической телесистемы «ZisCTL»; 
комп'ютерна програма  «Программный комплекс удаленного 
мониторинга процесса строительства скважин «Geo-Master» (Geo-
Master); комп'ютерна програма «Программный комплекс 
переадресации писем «Redirector» (Redirector); комп'ютерна програма  
«Программа «Опись оборудования «InventoryList»   

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2412  
 
Дата реєстрації договору                                17.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "ГЄОТЕК-ГРУПП" 
(Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП") - 
Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью  "ГЄОТЕК-ГРУПП" 
(Общество с ограниченной ответственностью ")  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макаренко Дмитро Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Зачем"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2413  
 

Дата реєстрації договору                                19.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Макаренко Дмитро Вікторович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бондарев Юрій Олегович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Иди ко мне"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2414  
 

Дата реєстрації договору                                19.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Бондарев Юрій Олегович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басюк Олена Борисівна  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Это ты"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2415  
 
Дата реєстрації договору                                19.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Басюк Олена Борисівна - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кірющенко Андрій Адольфович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Это ты"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2416  
 
Дата реєстрації договору                                19.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кірющенко Андрій Адольфович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Клімашенко Володимир Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Зачем"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2417  
 
Дата реєстрації договору                                19.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Клімашенко Володимир Андрійович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Глущенко Олександр Валерійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Чи хуа хуа"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2418  
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Дата реєстрації договору                                19.03.2014 

 

Вид 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  Клімашенко Володимир Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні  "Так бывает больно"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер реєстрації договору  2419  
 
Дата реєстрації договору                                19.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Клімашенко Володимир Андрійович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Макаренко Дмитро Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір "Так бывает больно"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  2420  
 
Дата реєстрації договору                                19.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Макаренко Дмитро Вікторович - Ларькін Сергій Олександрович  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Буланий Євген Костянтинович, Буланий Костянтин Васильович, 
Чуєнков Віктор Євгенович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "НЕБЕСА 
АВИОРА"/"AVIOR SKIES"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2421  
 
Дата реєстрації договору                                19.03.2014 

 

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  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  Дудко Денис Віталійович, Іващенко Віктор Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизированная система ведения 
государственного земельного кадастра" ("ПК Кадастр") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2422  
 
Дата реєстрації договору                                21.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Іващенко Віктор Михайлович, Дудко Денис Віталійович - Комунальне 
підприємство "Київський інститут земельних відносин"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Видиш Віктор Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва - персонажі (образи) анімаційного 
фільму "Руслан і Людмила"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2423  
 
Дата реєстрації договору                                25.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Видиш Віктор Вікторович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АНІМАГРАД"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лещенко Вячеслав Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Вольная птица"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  2424  
 
Дата реєстрації договору                                25.03.2014 

 

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  Лещенко Вячеслав Володимирович - Пилипенко Алла Володимирівна  
  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник комп'ютерних програм "Агентська автоматизована система 
самообслуговування "e-Bilet" (AACC "e-Bilet")"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2425  
 
Дата реєстрації договору                                25.03.2014 

 

Вид 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 "Автоматизовані системи 
керування і обслуговування" - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Е-СИСТЕМИ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сіміч Любомир Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма, що забезпечує роботу 
веб-сайту"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2426  
 
Дата реєстрації договору                                25.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Сіміч Любомир Володимирович - Н'ю Торнхіл Трейдінг Інк. (New 
Thornhill Trading Inc.)  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мажаровський Григорій Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВСЬКИЙ ЮВЕЛІРНИЙ ЗАВОД 
"КАШТАН"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2427  
 
Дата реєстрації договору                                26.03.2014 

 

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  Мажаровський Григорій Іванович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Торговий дім "Київський ювелірний завод 
"КАШТАН"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бігун Денис Володимирович, Привалов Максим Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Дорожній контрольний комплекс "Трафік - 
Контроль.ua" ("Трафік - Контроль.ua")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2428  
 
Дата реєстрації договору                                26.03.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Привалов Максим Юрійович, Бігун Денис Володимирович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНІКОМ СОФТ"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жеребіленко Сергій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання системи управління процесами 
з шістьма станами" ("МСУПШС") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2429  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жеребіленко Сергій Олександрович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тецький Артем Григорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Переглядач RSS-стрічок"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2430  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

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  Тецький Артем Григорович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Корсаков Володимир Олексійович, Корсакова Ольга Костянтинівна 
(Сакович Ольга Костянтинівна))  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис твору "Російська мова (2-й рік навчання) для 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською 
мовою" підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  2431  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

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  Корсакова Ольга Костянтинівна, Корсаков Володимир Олексійович - 
Державне спеціалізоване видавництво "Освіта"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Заставка телевізійної програми "Ера бізнесу"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2432  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Каплуненко Юрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЄС Продакшен груп"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Особистий рахунок"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  2433  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

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  Каплуненко Юрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЄС Продакшен груп"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення логотипу телевізійної програми "Особистий рахунок"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2434  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Каплуненко Юрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЄС Продакшен груп"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Заставка телевізійної програми "Особистий 
рахунок"  

 
Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  2435  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Каплуненко Юрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЄС Продакшен груп"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Зображення логотипу телевізійної програми "Ера бізнесу"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2436  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Каплуненко Юрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЄС Продакшен груп"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мірошніченко Олексій Валентинович, Каплуненко Юрій 
Володимирович, Жук Людмила Володимирівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіовізуальний твір "Заставка телевізійної програми "Діловий Світ" 
("Діловий світ. Тиждень"); Збірка зображень "Логотип телевізійної 
програми "Діловий Світ" ("Діловий світ. Тиждень"); Опис проекту 
телевізійної програми "Діловий Світ" ("Діловий світ. Тиждень")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, аудіовізуальний твір, літературний 
письмовий твір, створений для телебачення  

 

Номер реєстрації договору  2437  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Жук Людмила Володимирівна, Каплуненко Юрій Володимирович, 
Мірошніченко Олексій Валентинович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЄС Продакшен груп"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Каплуненко Юрій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми"Ера бізнесу"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер реєстрації договору  2438  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2014 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Каплуненко Юрій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЄС Продакшен груп"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черкес Михайло Юрійович, Кахута Ігор Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення  "АСКОД Сервіс"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2439  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2014 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кахута Ігор Вікторович, Черкес Михайло Юрійович - Приватне 
акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черкес Михайло Юрійович, Кахута Ігор Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД Діагностика"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2440  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кахута Ігор Вікторович, Черкес Михайло Юрійович - Приватне 
акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черкес Михайло Юрійович, Кахута Ігор Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД конструктор маршрутів"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2441  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кахута Ігор Вікторович, Черкес Михайло Юрійович - Приватне 
акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Черкес Михайло Юрійович, Кахута Ігор Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система електронного документообігу 
АСКОД. Програмне забезпечення "АСКОД конструктор форм і 
модулів""  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2442  
 
Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Кахута Ігор Вікторович, Черкес Михайло Юрійович - Приватне 
акціонерне товариство "Центр комп'ютерних технологій "ІнфоПлюс"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Баїк Маркіян Ярославович, Мельничук Юрій Ігорович, Мороз Сергій 
Сергійович   

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Kissandfly.com"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2443  
 

Дата реєстрації договору                                03.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Мороз Сергій Сергійович , Мельничук Юрій Ігорович, Баїк Маркіян 
Ярославович - Товариство з обмеженою відповідальністю "КІ 
ТЕХНОЛОДЖІС"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Біляков Віктор Миколайович, Єрмаков Сергій Юрійович, Ніконенко 
Володимир Іванович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-практичний твір "Создание производства по переработке 
отходов промышленных предприятий"  

 

Об’єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  2444  
 

Дата реєстрації договору                                10.04.2014 
 

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  Ніконенко Володимир Іванович, Єрмаков Сергій Юрійович, Біляков 
Віктор Миколайович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-дослідний інститут інноваційних технологій"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гончар Олексій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "StarFish Kupon" "StarFish Kupon" 
("StarFish")  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2445  
 

Дата реєстрації договору                                10.04.2014 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Гончар Олексій Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СТАРФІШ-КУПОН"  

  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

614 

Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Габестро Сергій Владиленович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Торговий портал "Fabrikant.ua"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2446  
 
Дата реєстрації договору                                10.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Габестро Сергій Владиленович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФАБРІКАНТ.ЮА"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горобець Сергій Анатолійович (3D-SPARROW)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Зображення комедійного дитячого мультиплікаційного 3Д персонажу 
"БУБА" (16 варіантів)"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2447  
 
Дата реєстрації договору                                18.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Горобець Сергій Анатолійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "3Д Сперроу"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Грабажей Владилен Миколайович, Кузьмін Ігор Іванович, Богатюк 
Олексій Вікторович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Система з продажу авіаційних, залізничних та 
автобусних квитків через АРМ касира банку "Т-OPLATA"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2448  
 
Дата реєстрації договору                                18.04.2014 

 

Вид 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 "Національна торгово-
промислова група" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ВЕБ.ЮЕЙ"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кригін Володимир Серафимович, Зацеркляний Захарій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення, що призначене для 
організації роботи диспетчерської служби 1563 і автоматизації робочих 
місць операторів Call-центру, в якому зберігаються аудіо-дані Call-
центру диспетчерської служби"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2449  
 
Дата реєстрації договору                                28.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Комунальне підприємство "Міськоформлення" - Виконавчий комітет 
Кременчуцької міської ради Полтавської області   

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Салько Андрій Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Foss-Заявка"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2450  
 
Дата реєстрації договору                                28.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Салько Андрій Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФОСС-Он-Лайн"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Невдошенко Тарас Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва - барельєфи архітектури 
"Україна. Міста, пам'ятні місця, побут та персонажі. Частина 3"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2451  
 
Дата реєстрації договору                                28.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Невдошенко Тарас Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Профітранс"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Прах Дар'я Олександрівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва - "Сувеніри та подарунки. 
Частина 2"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  2452  
 
Дата реєстрації договору                                28.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Прах Дар'я Олександрівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Профітранс"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хандрос Роллан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва (малюнки) "Aya Caspi", "Aya Remo", 
"Clock", "Elegance", "Flower-song", "Queen-garden", "Seattle"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  2453  
 
Дата реєстрації договору                                28.04.2014 

 

Вид 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  Спорник Альона Віталіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Білінгова система телефонної компанії" 
("БСТК") 

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2454  
 
Дата реєстрації договору                                28.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Спорник Альона Віталіївна - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  
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Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Касаткін Богдан Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Реалізація алгоритмів пошуку"  
 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2455  
 
Дата реєстрації договору                                28.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Касаткін Богдан Вікторович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Хіміченко Владислав Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління та моніторингу 
випробувального обладнання на основі платформ для мобільних 
програм"  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  2456  
 
Дата реєстрації договору                                28.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Хіміченко Владислав Ігорович - Національний аерокосмічний 
університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  

  
Повне ім’я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дахно Володимирович Авксентійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис і зображення головних персонажів аудіовізуальних анімаційних 
(мультиплікаційних) творів із серії "Як козаки..." - трьох запорізьких 
козаків: Грая, Тура та Ока  

 

Об’єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  2457  
 
Дата реєстрації договору                                28.04.2014 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім’я фізичної (их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб) - сторін договору  Дахно Володимирович Авксентійович - Кулаков Сергій Артурович  
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Номер свідоцтва,           

дата видачі 

Повне найменування 

організації 

Сфера діяльності організації 

 

Місце знаходження 

 

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 майно-
вими правами суб´єктів ав-
торського права) 

вул. Б. Хмельницького, 

41-а, м. Київ, 01030 

Свідоцтво № 4/2003 

від 22.08.2003 

 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний 

альянс” 

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб‘єктів авторського права 
і суміжних прав 

вул. Артема 1-5,        

оф. 614, м. Київ, 04053 

Свідоцтво № 5/2003 

від 22.08.2003 

 

Об‘єднання підприємств 

“Українська ліга музичних 

прав” 

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб‘єктів авторського права 
і суміжних прав 

вул. Шовковична, 10, 

офіс 28, м. Київ, 01021 

Свідоцтво № 7/2005 

від 26.01.2005 

 

Асоціація „Дім авторів 

музики в Україні”  

Управління на колективній 
основі майновими правами 
суб‘єктів авторського права 

вул. Шовковична, 10, 

оф. 28, м. Київ, 01021 

(для листування) 

Свідоцтво № 9/2005 

від 12.08.2005 

 

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 Гру-

шевського, 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 

 

Місце знаходження 

 

Свідоцтво № 15/2009 

від 10.06.2009 

Всеукраїнська громадська 

організація “Агентство 

охорони прав виконавців” 

Управління на колективній 

основі майновими правами 

виконавців 

вул. Мате Залки, 10-б, 

кв. 64, м. Київ, 04211 

Свідоцтво № 18/2011 

від 24.01.2011 

Приватна організація 

„Організація колективного 

управління авторськими 

та суміжними правами”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб’єктів авторського права 

і (або) суміжних прав 

вул. Бажова, буд. 15/20, 

м. Київ, 02100 

Свідоцтво № 15/2010 

від 13.05.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація “СІНЕМА”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб’єктів авторського права 

і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

вул. Саксаганського, 6, 

кім. 306, м. Київ, 01033 

Свідоцтво від  

№ 16/2010 від 

24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація “Скарбниця 

авторів музики”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

авторів і виконавців 

бул. Шевченко, 54/1, 7 

поверх, м. Київ, 01032 

Свідоцтво № 17/2010 

від 24.12.2010 

Всеукраїнська громадська 

організація 

„Всеукраїнська Ліга 

Авторів”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

авторів, виконавців та їх 

спадкоємців 

вул. Солом’янська, 1, 

офіс 802, м. Київ, 03680 

Свідоцтво № 19/2011 

від 24.01.2011 

Приватна організація 

„Українська ліга авторсь-

ких і суміжних прав”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб’єктів авторського права 

і (або) суміжних прав 

вул. Бажова, буд. 15/20, 

м. Київ, 02100 

Свідоцтво № 20/2012 

від 26.04.2012 

Спілка об’єднань грома-

дян „Асоціація з 

управління 

аудіовізуальними правами 

„АРМА-Україна”  

Управління на колективній 

основі майновими правами 

суб’єктів авторського права 

і суміжних прав в 

аудіовізуальній сфері 

юридична адреса: 

вул. Дмитрівська, 46,  

м. Київ, 01054; 

 

адреса 

місцезнаходження: 

вул. Артема, буд. 37-

41, 7-й поверх, к. 1а,   

м. Київ, 04053 

 



ВІДОМОСТІ ПРО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗБИРАННЯ І РОЗПОДІЛ ВИ-
НАГОРОДИ (РОЯЛТІ) ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОПУБЛІКОВАНИХ ІЗ 
КОМЕРЦІЙНОЮ МЕТОЮ ФОНОГРАМ І ВІДЕОГРАМ ТА ЗАФІКСО-
ВАНИХ У НИХ ВИКОНАНЬ 
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Номер свідоцтва,           

дата видачі 

Повне найменування організації Сфера діяльності уповноваженої 

організації 

Місце знаходження 

 

Свідоцтво № 6/УО 

від 02.04.2009 

Об‘єднання підприємств 

“Український музичний 

альянс” 

Уповноважена організація ко-

лективного управління, яка 

має право здійснювати збір і 

розподіл винагороди (роял-

ті) за використання фонограм, 

відеограм, опублікованих з 

комерційною метою, та за-

фіксованих у них виконань 

шляхом їх публічного спові-

щення, 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 ко-

лективного управління, яка 

має право здійснювати зби-

рання і розподіл відрахувань 

(відсотків), виплачених вироб-

никами та імпортерами об-

ладнання і матеріальних но-

сіїв, із застосуванням яких у 

домашніх умовах можна зді-

йснити відтворення творів і 

виконань, зафіксованих у фо-

нограмах 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  53016, 53198, 53238, 53270, 53336, 53444, 53446, 53447, 53448, 53449, 53450, 

53485, 53514, 53828, 53830, 53906, 53980, 54375, 54419  
Об’єкт авторського права  База даних  
 

Номер свідоцтва  53003, 53120, 53434, 53831, 53836, 54367, 54368, 54463  
Об’єкт авторського права  Ескіз  
 

Номер свідоцтва  53232, 53498, 53951, 54058, 54059  
Об’єкт авторського права  Ілюстрація  
 

Номер свідоцтва  52930, 52971, 53010, 53030, 53037, 53059, 53065, 53066, 53067, 53068, 53069, 

53070, 53071, 53072, 53073, 53074, 53078, 53123, 53127, 53132, 53146, 53148, 53151, 

53156, 53168, 53169, 53170, 53239, 53271, 53272, 53273, 53274, 53278, 53293, 53298, 

53317, 53332, 53347, 53348, 53350, 53351, 53352, 53353, 53354, 53355, 53356, 53357, 

53360, 53362, 53363, 53374, 53375, 53409, 53410, 53411, 53440, 53453, 53457, 53470, 

53486, 53524, 53525, 53526, 53533, 53595, 53608, 53622, 53634, 53635, 53636, 53637, 

53638, 53639, 53640, 53641, 53642, 53643, 53644, 53645, 53646, 53647, 53648, 53649, 

53650, 53651, 53652, 53671, 53676, 53748, 53749, 53750, 53752, 53753, 53754, 53755, 

53766, 53776, 53825, 53835, 53837, 53843, 53845, 53862, 53865, 53877, 53879, 53885, 

53896, 53949, 53953, 53954, 53964, 53968, 53976, 53987, 53989, 54001, 54002, 54003, 

54010, 54048, 54064, 54085, 54086, 54087, 54089, 54090, 54091, 54093, 54094, 54118, 

54126, 54130, 54136, 54137, 54139, 54140, 54142, 54153, 54181, 54195, 54213, 54230, 

54275, 54280, 54282, 54291, 54294, 54298, 54338, 54339, 54340, 54341, 54359, 54416, 

54422, 54454, 54496, 54521  
Об’єкт авторського права  Картографічний твір  
 

Номер свідоцтва  53363, 53391, 54479  
Об’єкт авторського права  Комп'ютерна програма  
 

Номер свідоцтва  52935, 52936, 52937, 52938, 52939, 52940, 52942, 52948, 52951, 52974, 52986, 

52987, 52988, 52989, 52990, 52991, 52996, 53000, 53001, 53002, 53005, 53009, 53011, 

53021, 53025, 53026, 53027, 53028, 53029, 53081, 53111, 53112, 53113, 53114, 53131, 

53137, 53142, 53149, 53161, 53163, 53164, 53171, 53176, 53177, 53178, 53181, 53201, 

53202, 53205, 53209, 53215, 53216, 53217, 53226, 53229, 53231, 53241, 53245, 53246, 

53249, 53262, 53263, 53264, 53265, 53266, 53283, 53284, 53285, 53287, 53290, 53299, 

53329, 53333, 53334, 53358, 53365, 53366, 53367, 53368, 53374, 53375, 53382, 53393, 

53403, 53406, 53435, 53441, 53451, 53454, 53459, 53460, 53461, 53462, 53463, 53464, 

53465, 53466, 53467, 53468, 53469, 53471, 53472, 53489, 53517, 53518, 53534, 53541, 

53550, 53551, 53574, 53602, 53603, 53617, 53618, 53619, 53620, 53621, 53623, 53626, 

53631, 53632, 53653, 53662, 53667, 53674, 53681, 53682, 53736, 53737, 53738, 53756, 

53757, 53761, 53770, 53794, 53799, 53800, 53801, 53802, 53804, 53807, 53808, 53810, 

53812, 53816, 53817, 53818, 53819, 53820, 53827, 53829, 53832, 53834, 53836, 53838, 

53844, 53855, 53856, 53857, 53867, 53868, 53869, 53870, 53871, 53872, 53880, 53881, 

53882, 53883, 53884, 53894, 53897, 53900, 53901, 53902, 53903, 53908, 53919, 53921, 

53923, 53931, 53932, 53955, 53956, 53958, 53959, 53969, 53970, 53972, 53981, 53992, 

53993, 53994, 53996, 53998, 53999, 54000, 54013, 54016, 54017, 54029, 54030, 54040, 

54041, 54042, 54044, 54067, 54068, 54088, 54096, 54122, 54123, 54131, 54134, 54135, 

54145, 54146, 54147, 54148, 54156, 54176, 54179, 54184, 54214, 54216, 54217, 54219, 

54227, 54237, 54238, 54239, 54241, 54248, 54256, 54257, 54266, 54270, 54271, 54272, 

54273, 54274, 54276, 54284, 54292, 54293, 54297, 54301, 54304, 54309, 54316, 54328, 
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54331, 54349, 54350, 54355, 54358, 54362, 54369, 54373, 54376, 54377, 54378, 54379, 

54380, 54388, 54389, 54390, 54391, 54392, 54394, 54397, 54400, 54401, 54402, 54403, 

54404, 54405, 54410, 54411, 54414, 54418, 54421, 54424, 54432, 54435, 54436, 54438, 

54440, 54462, 54466, 54473, 54474, 54475, 54480, 54482, 54483, 54484, 54487, 54491, 

54492, 54493, 54494, 54498, 54510, 54511, 54512, 54513, 54522, 54533, 54543, 54544  
Об’єкт авторського права  Креслення  
 

Номер свідоцтва  52932, 53065, 53066, 53067, 53068, 53069, 53070, 53071, 53072, 53073, 53074, 

53127, 53200, 53251, 53252, 53253, 53254, 53255, 53256, 53257, 53258, 53513, 53528, 

53530, 53531, 53663, 53664, 53912, 53913, 53952, 53964, 53989, 54115, 54342, 54343, 

54416  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір  
 

Номер свідоцтва  52945, 52946, 52954, 52955, 52956, 52957, 52958, 52961, 52962, 52963, 52964, 
52965, 52966, 52968, 52969, 52970, 52973, 52980, 52981, 52982, 52983, 52984, 52999, 
53013, 53014, 53031, 53032, 53033, 53034, 53037, 53065, 53066, 53067, 53068, 53069, 
53070, 53071, 53072, 53073, 53074, 53077, 53091, 53096, 53099, 53108, 53122, 53123, 
53126, 53127, 53147, 53153, 53156, 53157, 53158, 53162, 53183, 53210, 53230, 53235, 
53239, 53242, 53279, 53288, 53298, 53318, 53321, 53327, 53328, 53331, 53339, 53341, 
53345, 53348, 53349, 53350, 53351, 53352, 53353, 53354, 53355, 53356, 53357, 53359, 
53360, 53361, 53362, 53394, 53395, 53401, 53404, 53408, 53409, 53410, 53411, 53414, 
53415, 53416, 53417, 53418, 53419, 53420, 53421, 53422, 53430, 53438, 53443, 53475, 
53476, 53477, 53478, 53479, 53480, 53481, 53482, 53483, 53484, 53487, 53513, 53515, 
53527, 53528, 53530, 53531, 53536, 53540, 53545, 53546, 53558, 53590, 53594, 53595, 
53597, 53598, 53601, 53604, 53605, 53606, 53611, 53612, 53613, 53615, 53616, 53629, 
53633, 53660, 53669, 53670, 53672, 53673, 53683, 53684, 53685, 53686, 53687, 53688, 
53689, 53690, 53691, 53692, 53693, 53694, 53695, 53739, 53742, 53774, 53775, 53789, 
53796, 53803, 53821, 53822, 53825, 53833, 53864, 53873, 53877, 53895, 53898, 53907, 
53912, 53913, 53938, 53960, 53973, 53974, 53987, 53989, 53991, 53995, 54002, 54003, 

54004, 54005, 54006, 54007, 54009, 54015, 54018, 54019, 54020, 54021, 54022, 54023, 
54024, 54025, 54028, 54036, 54046, 54058, 54059, 54060, 54064, 54065, 54078, 54085, 
54086, 54087, 54113, 54114, 54115, 54117, 54121, 54126, 54130, 54136, 54137, 54138, 
54140, 54143, 54151, 54152, 54153, 54154, 54157, 54158, 54159, 54162, 54173, 54181, 
54211, 54213, 54215, 54240, 54244, 54246, 54251, 54258, 54263, 54275, 54281, 54294, 
54298, 54305, 54306, 54308, 54312, 54319, 54327, 54346, 54352, 54353, 54360, 54363, 
54364, 54415, 54422, 54423, 54433, 54441, 54442, 54443, 54444, 54445, 54457, 54464, 
54465, 54470, 54476, 54481, 54489, 54501, 54503, 54542  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (дитяча література)  
 

Номер свідоцтва  53085, 53184, 54460  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Номер свідоцтва  53024, 53103, 53104, 53143, 53180, 53192, 53244, 53247, 53282, 53342, 53493, 
53516, 53532, 53591, 53778, 53779, 53780, 53797, 53798, 53805, 53814, 53876, 53918, 
53939, 53940, 53941, 53942, 53943, 53944, 53945, 53957, 53962, 53963, 54037, 54057, 
54061, 54066, 54158, 54169, 54170, 54201, 54313, 54351, 54354, 54386, 54393, 54420, 

54434, 54458, 54459, 54485, 54497, 54500, 54506, 54507, 54508  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Номер свідоцтва  53023, 53093, 53119, 53185, 53186, 53243, 53302, 53630, 53914, 53915, 53916, 
54196, 54197, 54198, 54199, 54200, 54202, 54437, 54502  

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір з питань мистецтва  
 

Номер свідоцтва  54174  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер свідоцтва  52930, 53168, 53170, 53271, 53272, 53273, 53289, 53306, 53375, 53442, 53599, 
53607, 53640, 53641, 53642, 53643, 53644, 53645, 53646, 53647, 53648, 53649, 53650, 
53651, 53652, 53697, 53698, 53699, 53700, 53701, 53702, 53703, 53704, 53705, 53706, 
53707, 53708, 53709, 53710, 53711, 53712, 53905, 53975, 53977, 53978, 54110, 54177, 

54321, 54322, 54323, 54324, 54325, 54326, 54335, 54336  
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Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Номер свідоцтва  54010  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру  
 

Номер свідоцтва  54300, 54477  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  53155, 53332, 53560, 53562, 53563, 53564, 53565, 53571, 53572, 54268, 54280, 

54291, 54311  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Номер свідоцтва  53234, 53337, 53453, 53754, 53949, 53953, 53954, 53968, 54014, 54317  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Номер свідоцтва  53125, 53151, 53175, 53212, 53278, 53347, 53533, 53654, 53655, 53656, 53657, 

53735, 53842, 53885, 53964, 54032, 54180, 54299, 54338, 54339, 54340, 54341, 54416, 

54446, 54496, 54514, 54515, 54516, 54517, 54518, 54519, 54520, 54521  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер свідоцтва  52931, 52934, 52949, 52952, 52953, 52967, 52972, 52975, 52978, 52995, 53008, 

53010, 53030, 53035, 53036, 53038, 53039, 53040, 53041, 53042, 53043, 53044, 53045, 

53046, 53047, 53048, 53049, 53050, 53051, 53052, 53053, 53054, 53055, 53056, 53057, 

53058, 53059, 53060, 53061, 53062, 53063, 53064, 53079, 53080, 53097, 53098, 53101, 

53102, 53115, 53116, 53117, 53118, 53128, 53130, 53132, 53135, 53145, 53146, 53148, 

53165, 53166, 53167, 53169, 53172, 53173, 53174, 53193, 53195, 53203, 53206, 53211, 

53213, 53214, 53219, 53220, 53225, 53236, 53276, 53286, 53291, 53292, 53293, 53296, 

53297, 53301, 53303, 53304, 53305, 53307, 53308, 53309, 53310, 53311, 53312, 53313, 

53314, 53315, 53316, 53317, 53319, 53322, 53323, 53325, 53326, 53344, 53369, 53370, 

53371, 53383, 53384, 53385, 53386, 53387, 53388, 53389, 53402, 53413, 53432, 53437, 

53439, 53440, 53452, 53456, 53457, 53486, 53488, 53499, 53500, 53519, 53524, 53525, 

53526, 53537, 53538, 53539, 53542, 53543, 53547, 53548, 53549, 53552, 53555, 53569, 

53587, 53588, 53589, 53592, 53600, 53608, 53609, 53622, 53624, 53625, 53627, 53658, 

53659, 53665, 53671, 53678, 53679, 53680, 53696, 53732, 53748, 53749, 53750, 53751, 

53752, 53753, 53755, 53760, 53762, 53763, 53764, 53765, 53766, 53767, 53768, 53769, 

53771, 53772, 53773, 53776, 53777, 53790, 53791, 53795, 53815, 53835, 53843, 53845, 

53846, 53847, 53848, 53849, 53850, 53851, 53852, 53853, 53854, 53862, 53863, 53865, 

53866, 53875, 53879, 53896, 53899, 53920, 53926, 53928, 53930, 53936, 53937, 53946, 

53961, 53965, 53966, 53976, 53990, 53997, 54001, 54026, 54027, 54035, 54047, 54048, 

54062, 54089, 54090, 54091, 54092, 54093, 54094, 54095, 54107, 54108, 54109, 54110, 

54118, 54127, 54128, 54129, 54133, 54139, 54142, 54149, 54155, 54172, 54175, 54183, 

54185, 54186, 54187, 54188, 54189, 54190, 54191, 54192, 54193, 54194, 54195, 54228, 

54230, 54231, 54232, 54236, 54247, 54249, 54261, 54264, 54265, 54267, 54269, 54277, 

54278, 54279, 54282, 54286, 54295, 54296, 54303, 54307, 54318, 54329, 54330, 54332, 

54359, 54365, 54366, 54374, 54395, 54396, 54398, 54399, 54407, 54408, 54409, 54417, 

54426, 54430, 54431, 54455, 54456, 54467, 54469, 54471, 54499, 54545, 54546, 54548  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Номер свідоцтва  53075, 53076, 53150, 53269, 53274, 53566, 53668, 53837, 53896, 54069, 54070, 54081 

Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 

Номер свідоцтва  52971, 53928, 54245  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір релігійного характеру  
 

Номер свідоцтва  54097  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер свідоцтва  53078, 53663, 53664, 53783, 53809, 53811, 53951, 54039, 54043, 54150  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

625 

Номер свідоцтва  53179, 53268, 53506, 53507, 53508, 53509, 53510, 53561, 53614, 53713, 53714, 

53715, 53716, 53717, 53718, 53719, 53720, 53721, 53722, 53723, 53724, 53725, 53726, 

53727, 53728, 53729, 53730, 53733, 53924, 54356  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбового характеру  
 

Номер свідоцтва  53129, 53373, 53374, 53376, 53490, 53553, 53554, 53570, 53583, 53584, 53634, 

53635, 53636, 53637, 53638, 53639, 53676, 53840, 54210  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Номер свідоцтва  52943, 52944, 53022, 53141, 53204, 53248, 53372, 53377, 53378, 53390, 53392, 

53781, 53839, 53878, 54120, 54161, 54259, 54333, 54334, 54427, 54478, 54524  
Об’єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення  
 

Номер свідоцтва  52943, 52944, 53015, 53017, 53022, 53187, 53204, 53346, 53396, 53455, 53559, 

53573, 53586, 53743, 53746, 53747, 53781, 53878, 53929, 53933, 53934, 53935, 53982, 

53983, 53984, 53985, 54120, 54161, 54212, 54290, 54427, 54523  
Об’єкт авторського права  Музичний твір без тексту  
 

Номер свідоцтва  52979, 52997, 53018, 53019, 53057, 53196, 53300, 53306, 53428, 53429, 53511, 

53512, 53523, 53544, 53741, 53917, 53986, 54141, 54160, 54182, 54285, 54428, 54429, 

54461, 54486  
Об’єкт авторського права  Музичний твір з текстом  
 

Номер свідоцтва  52947, 52950, 52959, 52960, 52976, 52985, 52992, 53082, 53084, 53086, 53087, 

53088, 53089, 53090, 53103, 53104, 53105, 53106, 53107, 53109, 53110, 53121, 53133, 

53134, 53136, 53138, 53144, 53152, 53159, 53160, 53191, 53196, 53197, 53199, 53218, 

53221, 53222, 53223, 53224, 53237, 53240, 53259, 53260, 53261, 53294, 53295, 53300, 

53320, 53335, 53338, 53340, 53343, 53364, 53379, 53397, 53398, 53399, 53400, 53405, 

53423, 53424, 53426, 53427, 53433, 53473, 53474, 53494, 53495, 53497, 53502, 53503, 

53504, 53505, 53535, 53544, 53556, 53557, 53567, 53568, 53575, 53576, 53577, 53578, 

53579, 53580, 53581, 53582, 53610, 53628, 53677, 53744, 53745, 53782, 53784, 53785, 

53786, 53787, 53788, 53793, 53813, 53841, 53858, 53859, 53909, 53910, 53925, 53947, 

53948, 54011, 54012, 54031, 54033, 54038, 54049, 54050, 54052, 54063, 54071, 54072, 

54073, 54074, 54075, 54076, 54077, 54080, 54084, 54098, 54099, 54100, 54101, 54102, 

54103, 54104, 54105, 54106, 54111, 54112, 54116, 54125, 54141, 54144, 54163, 54164, 

54165, 54166, 54167, 54168, 54171, 54178, 54204, 54205, 54206, 54207, 54208, 54209, 

54218, 54220, 54221, 54222, 54223, 54224, 54225, 54226, 54233, 54234, 54235, 54242, 

54243, 54250, 54252, 54253, 54254, 54255, 54260, 54283, 54348, 54357, 54382, 54384, 

54385, 54406, 54413, 54439, 54490, 54525, 54526, 54527, 54528, 54529, 54530, 54531, 

54532, 54534, 54535, 54536, 54537, 54538, 54539, 54540, 54541  
Об’єкт авторського права  Похідний твір  
 

Номер свідоцтва  53192, 53214, 53250, 53293, 53306, 53357, 53412, 53438, 53458, 53486, 53492, 

53498, 53540, 53556, 53597, 53598, 53658, 53666, 53742, 53886, 53887, 53888, 53889, 

53890, 53891, 53892, 53893, 53955, 53956, 53973, 54172, 54229, 54233, 54374, 54428, 

54429, 54431, 54441  
Об’єкт авторського права  Складений твір  
 

Номер свідоцтва  52941, 52961, 52962, 52963, 52964, 52965, 52966, 52968, 52969, 52970, 52980, 

52981, 52982, 52983, 52984, 52992, 52997, 52998, 52999, 53004, 53006, 53007, 53012, 

53013, 53014, 53020, 53024, 53075, 53076, 53077, 53080, 53082, 53083, 53094, 53095, 

53103, 53104, 53109, 53110, 53121, 53122, 53127, 53138, 53139, 53140, 53147, 53152, 

53153, 53154, 53180, 53182, 53188, 53189, 53191, 53192, 53195, 53199, 53200, 53203, 

53218, 53227, 53228, 53233, 53237, 53240, 53244, 53247, 53267, 53271, 53272, 53273, 

53275, 53276, 53280, 53281, 53282, 53286, 53295, 53298, 53300, 53306, 53321, 53322, 

53323, 53327, 53328, 53342, 53345, 53347, 53348, 53349, 53350, 53351, 53352, 53353, 

53354, 53355, 53356, 53359, 53360, 53361, 53362, 53363, 53380, 53381, 53391, 53394, 

53404, 53407, 53414, 53415, 53416, 53417, 53418, 53419, 53420, 53421, 53423, 53425, 

53433, 53436, 53443, 53445, 53453, 53470, 53475, 53476, 53477, 53478, 53479, 53480, 

53481, 53482, 53483, 53484, 53486, 53487, 53493, 53496, 53509, 53510, 53516, 53523, 
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53528, 53529, 53530, 53531, 53544, 53557, 53569, 53570, 53590, 53597, 53598, 53610, 

53629, 53633, 53663, 53672, 53673, 53675, 53676, 53677, 53683, 53684, 53685, 53686, 

53687, 53688, 53689, 53690, 53691, 53692, 53693, 53694, 53695, 53741, 53742, 53753, 

53754, 53755, 53758, 53759, 53771, 53772, 53773, 53775, 53783, 53789, 53793, 53797, 

53798, 53803, 53805, 53824, 53826, 53843, 53874, 53887, 53888, 53889, 53890, 53892, 

53893, 53895, 53898, 53899, 53907, 53918, 53922, 53929, 53939, 53940, 53941, 53942, 

53943, 53944, 53945, 53948, 53950, 53952, 53957, 53967, 53973, 53974, 53988, 53995, 

54002, 54003, 54004, 54005, 54006, 54007, 54009, 54018, 54019, 54020, 54021, 54022, 

54023, 54024, 54025, 54031, 54046, 54048, 54054, 54055, 54057, 54060, 54061, 54062, 

54063, 54064, 54080, 54085, 54086, 54087, 54113, 54114, 54124, 54125, 54140, 54141, 

54158, 54159, 54171, 54181, 54182, 54203, 54210, 54211, 54218, 54229, 54233, 54240, 

54242, 54244, 54246, 54250, 54260, 54261, 54262, 54264, 54277, 54281, 54298, 54302, 

54305, 54306, 54312, 54313, 54315, 54344, 54345, 54351, 54361, 54363, 54364, 54384, 

54406, 54413, 54420, 54439, 54441, 54442, 54443, 54444, 54445, 54454, 54455, 54456, 

54459, 54460, 54465, 54468, 54472, 54486, 54489, 54500, 54506, 54507, 54508, 54509  
Об’єкт авторського права  Твір архітектури  
 

Номер свідоцтва  53520, 53521, 53522, 53585, 53792, 54310  
Об’єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер свідоцтва  52933, 52941, 52961, 52962, 52963, 52964, 52965, 52966, 52977, 52993, 52994, 

52998, 53006, 53007, 53015, 53020, 53083, 53094, 53095, 53124, 53126, 53139, 53140, 

53182, 53190, 53194, 53207, 53208, 53227, 53228, 53233, 53267, 53277, 53280, 53281, 

53332, 53445, 53487, 53491, 53501, 53527, 53528, 53530, 53531, 53590, 53593, 53596, 

53661, 53666, 53675, 53731, 53734, 53758, 53759, 53823, 53824, 53826, 53860, 53861, 

53874, 53887, 53888, 53889, 53890, 53891, 53892, 53893, 53904, 53907, 53911, 53912, 

53913, 53927, 53939, 53940, 53941, 53942, 53943, 53944, 53945, 53979, 53988, 54028, 

54034, 54036, 54037, 54046, 54051, 54053, 54054, 54055, 54056, 54079, 54082, 54083, 

54114, 54115, 54132, 54158, 54159, 54262, 54287, 54302, 54315, 54320, 54337, 54347, 

54361, 54370, 54371, 54372, 54381, 54383, 54387, 54412, 54425, 54447, 54448, 54449, 

54450, 54451, 54452, 54453, 54460, 54465, 54468, 54476, 54488, 54495, 54503, 54504, 

54505, 54547  
Об’єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва  
 

Номер свідоцтва  53188, 53189, 53740, 53783, 53971, 54119, 54124, 54472  
Об’єкт авторського права  Твір, створений для сценічного показу  
 

Номер свідоцтва  53250, 53431, 54045, 54288, 54289, 54314  
Об’єкт авторського права  Усний твір  
 

Номер свідоцтва  52968, 52969, 52970, 52980, 52981, 52982, 52983, 52984, 53147, 53154, 53321, 

53322, 53323, 53327, 53328, 53348, 53349, 53350, 53351, 53352, 53353, 53354, 53355, 

53356, 53357, 53359, 53360, 53361, 53362, 53363, 53414, 53415, 53416, 53417, 53418, 

53419, 53420, 53421, 53475, 53476, 53477, 53478, 53479, 53480, 53481, 53482, 53483, 

53484, 53633, 53683, 53684, 53685, 53686, 53687, 53688, 53689, 53690, 53691, 53692, 

53693, 53694, 53695, 53806, 53995, 54002, 54003, 54004, 54005, 54006, 54007, 54009, 

54018, 54019, 54020, 54021, 54022, 54023, 54024, 54025, 54085, 54086, 54087, 54181  
Об’єкт авторського права  Фотографічний твір  
 

Номер свідоцтва  53004, 53092, 53099, 53155, 53268, 53324, 53330, 53332, 53380, 53394, 53395, 

53515, 53529, 53570, 53783, 53837, 53922, 53950, 53951, 54008, 54027, 54046, 54136, 

54154, 54203, 54245, 54268, 54298, 54422, 54472  
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім’я та/або псевдонім 

автора (авторів) творів 
Номер свiдoцтва 

Анонімно 53287, 53287, 53287, 53287, 53287, 53287, 54031, 
54260 

Enna Levoni (псевдонім) 54472 
Iva Rich (псевдонім) 53424, 53567, 53568 
LAFESTA music project (псевдонім) 54098, 54098, 54098, 54099, 54099, 54099, 54100, 

54100, 54100, 54101, 54101, 54101, 54102, 54102, 
54102, 54103, 54103, 54103, 54104, 54104, 54104, 
54105, 54105, 54105, 54106, 54106, 54106, 54178, 
54178, 54178 

RIHTER (псевдонім) 53197, 53198, 54050 
Roy Crank (псевдонім) 52947, 54049 
Salee Da Riva (псевдонім) 53086, 53087, 53088, 53089, 53090 
Абаджян Кероб Мартіросович (Абаджян Кероб 
Мартиросович, АКМ-73) 

53520, 53521, 53522 

Абакумов Юрій Сергійович (Саваофови) 54464 
Абакумова Наталія Олексіївна (Саваофови) 54464 
Абдул-Огли Лариса Володимирівна 53665, 53795, 54175 
Абдуллаєв Тимур Джахангірович 54487 
Абрамова Людмила Сергіївна 53587, 53862 
Абрамсон Артур Наумович 54001 
Авер'янов Владислав Володимирович 54410 
Аверчев Олександр Володимирович 53605, 53606, 53607 
Авескулова Людмила Іванівна (Людмила Хронюк-
Авескулова) 

54489 

Авраменко Антоніна Іванівна 53307, 53308, 53309, 53310, 53311, 53312, 53313, 
53314, 53315, 53316 

Авраменко Олександр Миколайович 53506, 53507, 53508, 53509, 53510, 53720 
Агапєєва Ірина Дмитрівна 53184, 53185, 53186 
Агафонов Олександр Сергійович 53797, 53798 
Агєєва Олена Володимирівна 54322 
Агринська-Головко Олена Валеріївна 53179 
Адаменко Станіслав Васильович 53843 
Азарова Анжеліка Олексіївна 53112, 53113, 53114 
Азьмук Любов Анатоліївна 53763 
Айлікова Ганна Вітольдівна 53552 
Аксьоненко Олександр Володимирович 54338, 54339, 54340, 54341, 54342, 54343 
Аксьонов Дмитро Сергійович 52945 
Акулов Артем Сергійович 54184 
Акулова Надія Юріївна 52999 
Алекс Козак (псевдонім) 53825 
Александрович Володимир Степанович 54211 
Алексеєнко-Люта Ілона Геннадіївна 53513 
Алексєєва Тетяна Валентинівна 53080 
Алексєєнко Наталя Олексіївна 54126 
Алемасова Антоніна Сергіївна 53488 
Алемасова Наталя Віталіївна 53488 
Алёна Жемчуг (псевдонім) 54234, 54235 
Алєксєєв Павєл Владіміровіч (Алексеев Павел 
Владимирович) 

52961, 52962, 52963, 52964, 52965, 52966 

Алєксєєва-Процюк Діана Олександрівна 53376 
Алі Мселмі 53287 
Алієва Леніє Аблязівна 53973, 53974 
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Повне ім’я та/або псевдонім 

автора (авторів) творів 
Номер свiдoцтва 

Аліханов Олександр Володимирович 54119 
Алішер Анна Вікторівна 54234, 54235 
Аллерборн Роберт 53793 
Алмазін Ігор Пантелеймонович 54236 
Альохіна Ольга Володимирівна 54482 
Ангарано (псевдонім) 54385 
Андрєєва Тетяна Альбертівна 53770 
Андрієвський Борис Макійович 54462 
Андріїшин Олександра Прокопівна 53479 
Андрушко Василь Іванович 53096 
Анісімов Микола Вікторович 54138 
Анна Корсун (псевдонім) 53502 
Анненко Ольга Іванівна 54334 
Антіп'єва Василина Олександрівна 53391 
Антонов Олександр Олександрович 53276, 53286 
Антоновський Вадим Ігоревич 53946 
Антонюк Сергій Митрофанович 53336 
Ануфрієв Костянтин Володимирович (Радош 
Константин Владимирович) 

53537 

Арабаджи-Сапункова Світлана Георгієвна 53966 
Аржинт Альона Георгіївна 53612 
Аристова Людмила Сергіївна 53698 
Арістов Василь Васильович 52935 
Аронова Ірина Андріївна 54130 
Арсененко Олександр Андрійович 53761 
Артьомова Аліна Вадимівна 54013 
Архіпов Олександр Володимирович 53896 
Асманов Решат Расулович 54281 
Астахов Віктор Миколайович 54145 
Атаманов Олександр Євгенович 53367 
Атрошенко Ганна Іванівна 52999 
Ахрамєєв Вадім Борисович 53336 
Ахромкін Євген Михайлович 53413 
Бабак Роман Олегович 53433 
Бабенко Анна Олексіївна 53385 
Бабенко Дмитро Федорович 53970 
Бабенко Марина Олександрівна 53437 
Бабенко Олександр Іванович (Александр Хмель) 54063 
Бабина Олена Євгенівна 54329 
Бабич Уляна Федорівна 54395 
Бабій Ігор Леонідович (VarrIng) 53004 
Бабінін Сергій Анатолійович 53629 
Бабіч Надія Денисівна (Бабич Надія Денисівна) 53722, 53723, 53729 
Бабкіна Тетяна Василівна 53595 
Бабосюк Єгор Андрійович 54418 
Бадалаха Іван Кузьмич 53010 
Бажак Геннадій Миколайович 54081 
Баженова Ольга Дмитрівна 54211 
Базюк Святослав Володимирович 53874 
Бакал Денис Анатолійович 54122 
Балабанов Дмитро Едуардович 53152 
Балан Микола Макарович 53451, 53756 
Балан Павло Георгійович 53634 
Балог Валентина Олександрівна 53195 
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автора (авторів) творів 
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Баль Альона Михайлівна 54457 
Бальбух Микола Іванович 53456 
Балюк Святослав Антонович 53565 
Бандровський Олександр Генріхович 53635 
Бандура Іван Миколайович 54266 
Бандура Олег Олександрович 53374 
Банщиков Петро Гаврилович 52931 
Баньковський Михайло Володимирович 52932 
Барабанов Юрій Миколайович 53176 
Баранов Євген Юрійович 54338, 54339, 54340, 54341, 54342, 54343 
Баращук Сергій Васильович 54496 
Бардаков Олексій Володимирович 53919 
Бардаченко Ганна Іванівна 53179 
Барков Антон Євгенович 53003, 53137 
Барна Ольга Василівна 53708 
Бася Котікова (псевдонім) 53960 
Бахолдіна Олена Іванівна 54126 
Башкевич Ірина Василівна 53131, 53132 
Баянкіна Тетяна Михайлівна 54367, 54368 
Безверхня Галина Василівна 53036, 53038, 53039 
Безлюдна Наталія Валентинівна 53058 
Безносюк Олена Іванівна 53976 
Безугла Ольга Миколаївна 53120 
Безшапкін Сергій Миколайович 53171 
Бердник Олена Станіславівна 53542 
Березняк Віктор Федорович 54460 
Березовський Дмитро Олександрович 54463 
Березовський Олег Миколайович (BON) 54052 
Береславська Валентина Іванівна 53638, 53639 
Беркутенко Анастасія Володимирівна 54016 
Бернацька Ірина Михайлівна 53188, 53189 
Бестік Мирослава Олександрівна (Формальная 
ненормальность) 

54413 

Бетехтін Олег Володимирович 53290, 54214 
Бєліков Едуард Анатолійович 54145 
Бєлов Борис Федорович 54359, 54365 
Бєлов де Еспальон Руслан Лучемирович 54503 
Бєловол Світлана Анатоліївна 54149 
Бєльчев Павло Васильович 53382 
Бикова Катерина Іванівна 53712 
Биковець Анжеліка Вікторівна 53331 
Биковець Едуард Олексійович 53331 
Битько Юрій Миколайович 53171 
Биценко Тетяна Олександрівна 53375 
Бігун Денис Володимирович 54271 
Бігун Оксана Миколаївна 53560, 53571 
Бідняк Михайло Несторович 53997 
Бікулова Дінара Умярівна 53815 
Біла Наталя Володимирівна 53325 
Біла Олена Олександрівна 54467 
Білан Миколай Миколайович 54179, 54328 
Білан Степан Миколайович 53161, 54179, 54328, 54438 
Біленька-Свистович Леся Володимирівна 53553 
Білецький Сергій Вікторович 54342, 54343 
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автора (авторів) творів 
Номер свiдoцтва 

Білик Сергій Матвійович 53477, 53478 
Білік Володимир Вікторович 53617 
Білоноженко Віра Максимівна 53195 
Білоусов Андрій Вікторович 54501 
Білоусова Тетяна Федорівна 54177, 54335 
Бінетто Олена Тоадерівна 53490 
Біньковська Яна Петрівна 53746 
Бірсан Юлія Олександрівна 53851, 53852, 53853 
Бітківська Галина Володимирівна 53719 
Блажко Марія Богданівна 53509 
Близняков Олександр Вікторович 53751 
Боборикіна Ольга Вікторівна 53012 
Бобошко Олег Іванович 54038 
Бобровський Володимир Ілліч 53009 
Бовдуй Анна Євгеніївна 53068 
Богатирьова Ірина Миколаївна 53711 
Богач Світлана Михайлівна 52930 
Богомолець Ольга Вадимівна 54136 
Богомолов Микола Костянтинович 53298 
Богуславська Наталія Юріївна 54303 
Богуш Лариса Григорівна 53440 
Боднар Іванна Романівна 53234 
Боднар Ярослав Ярославович 53355, 53356, 53357, 53414, 53415, 53416 
Бодрягін Данило Володимирович 53283 
Божко Тетяна Миколаївна 53120 
Божок Дмитро Анатолійович 54217 
Бойко Андрій Іванович 53006, 53007, 53020, 53140, 53280, 53281 
Бойко Валентина Михайлівна 53699 
Бойко Сергій Володимирович 53544 
Бойко Юлія Петрівна 53737, 53738 
Бойцова Ольга Іванівна 54476 
Бойченко Валентина Василівна 53055 
Бойченко Сергій Валерійович 53402 
Бойченко Тетяна Євгенівна 53646 
Бойчук Інна Володимирівна 53212 
Бойчун Сергій Євгенович 54338, 54339, 54340, 54341, 54342, 54343 
Боклаг Людмила Павлівна 54328 
Болотов Валерій Миколайович 53843 
Больбух Юлія Миколаївна 53842 
Большаков Володимир Іванович 53769 
Большанін Олексій Юрійович 54078 
Бондар Ольга Володимирівна 53163 
Бондар Сергій Володимирович 53376 
Бондарева Олена Євгенівна 53719 
Бондаренко Валерій Іванович 53750 
Бондаренко Дмитро Миколайович 53171 
Бондаренко Євген Сергійович 53831 
Бондаренко Марина Володимирівна 53003, 53137 
Бондаренко Оксана Анатолівна 54067 
Бондаренко Оксана Олександрівна 54219 
Бондаренко Сергій Анатолійович 53003, 53137 
Бондаренко Сергій Васильович 54024, 54025 
Бондарець Ярослав Валерійович 53178 
Бордунова Ольга Георгіївна 54135 
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автора (авторів) творів 
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Боринський Броніслав Борисович 52941 
Борис Олег Миколайович 53593 
Борисевич Борис Володимирович 53305 
Борисова Єва Елемірівна 53723 
Борисюк Андрій Олександрович 54366 
Боровик Олександр Анатолійович 54128, 54129 
Бородавко Оксана Олександрівна 53115, 53116, 53117, 53118 
Боса Ірина Олександрівна 53014 
Ботвін Денис Олегович 54404 
Бочарова Яна Андріївна 54149 
Боярчук Олена Сергіївна 53195 
Брагіна Тетяна Ігорівна 53217 
Бражнікова Наталя Андріївна 53679 
Браун Єва Ласловна 53721 
Бриленко Еліна Валентинівна 52998 
Бродецький Ігор Леонідович 53794, 54359, 54365 
Брунгалін Іван Григорович 53221 
Брянцева Ганна Володимирівна 53932, 54272 
Будякова Кіра Геннадіївна 53346 
Букрєєв Андрій Олексійович 54065 
Булат Анатолій Федорович 54469, 54470, 54471 
Булгаков Максим Олександрович 54314 
Булгакова Олександра Сергіївна 54016 
Булига Олена Анатоліївна 54052 
Бумблаускас Альфредас 54211 
Бурка Андрій Віталійович 53623 
Буркальцев Георгій Олегович 53680 
Бурла Олена Костянтинівна 53727 
Бурлаков Михайло Вікторович 53855, 53856, 53857 
Буря В’ячеслав Олександрович 52975 
Буря Іван Михайлович 52975 
Бучатська Оксана Костянтинівна 53071 
Бучацька Тетяна Григорівна 53554 
Бялик Оксана Василівна 53054 
В'ялов Павло Іванович 53734 
Ваврух Петро Орестович 53414, 53415 
Вайсберг Володимир Вікторович 53808, 53810, 53812, 54043 
Ванат Михайло Дмитрович 53175 
Вапнярчук В’ячеслав Віталійович 53434 
Вартанян Василь Михайлович 54013 
Варфоломеєв Євгеній Олександрович 54284 
Васецький Валерій Іванович 53408 
Василашко Ірина Павлівна 53646 
Василевський Володимир Вадимович 53492 
Василенко Анатолій Петрович 53256 
Василенко Віктор Сергійович (WWS) 53454 
Василенко Інна Анатоліївна 54134, 54135 
Василенко Олена Вікторівна 53375 
Василенко Світлана Василівна 53646 
Василець Святослав Володимирович 54148 
Василинчук Віктор Іванович 53373 
Василіцький Роман Романович 53124 
Васильєв Ігор Анатолійович 53171 
Васильєв Ігор Васильович 54401, 54402 
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Васильєв Олег Рудольфович 53427 
Василюк Наталія Василівна 53774, 53777 
Васюра Анатолій Степанович 53232, 53667, 53681, 53682, 53799, 53894, 53959, 

53993, 54292, 54297, 54392 
Васютина Ганна Олександрівна 53226 
Вашуленко Оксана Вікторівна 54323, 54324, 54325, 54326 
Вдовиченко Валерій Іванович 54317 
Вдовиченко Юрій Васильович 54088 
Вежновець Тетяна Андріївна 53850 
Великий Олександр Анатолійович 53964 
Веліулаєва Аліє 53974 
Вельчинська Олена Василівна 52954, 52955, 52956, 52957, 52958 
Вембер Вікторія Павлівна 53708 
Верба Олександр Миколайович 54500 
Вербицька Вікторія Іванівна 53225 
Верхогляд Леся Анатоліївна (Злата Солнцева) 54277 
Вигріян Вячеслав Вікторович 54437 
Вижеловський Роман Сергійович 54485 
Винник Вікторія Мирославівна 53683, 53694, 53695 
Винник Олексій Вікторович 54414 
Винник Сергій Вікторович 53881 
Виноградова Ірина Валентинівна 53375 
Висоцький Сергій Вікторович 54375 
Вихор Вікторія Василівна 53440 
Вишневська Ірина Русланівна 53325 
Вишневський Дмитро Олександрович 53958 
Вишталюк Євген Олександрович 54533 
Віваль Анатолій Вікторович 52987, 52988 
Віктор Шторм (псевдонім) 54120 
Вільберг Айна Зіновіївна 52985 
Вільхова Лілія Євгенівна 53374 
Вінниченко Сергій Сергійович 53288 
Вітенко Микола Дмитрович 53275 
Вітомський Роман Олександрович 54509 
Вітте Катерина Вікторівна 54219 
Вітязь Геннадій Миколайович (Витязь) 54481 
Віхренко Анна Ігорівна 53459 
Власенко Ольга Василівна 53205 
Власенко Сергій Петрович 54293 
Власов Віталій Сергійович 53635 
Внукова Наталія Володимирівна 53145 
Вовк Вікторія Миколаївна 53374 
Вовк Майя Іванівна 53619, 53620, 53621 
Вовк Оксана Олексіївна 53402 
Вовненко Андрій Сергійович 53590 
Возний Сергій Сергійович 54511, 54512, 54513 
Вознюк Андрій Андрійович 53373, 53376 
Войналович Андрій Сергійович 53220 
Войтенко Володимир Іванович 54522 
Войтко Вікторія Володимирівна 54513 
Войтюк Алла Василівна 53193 
Войцева Олена Андріївна 53554 
Войцехівський Антон Петрович 53001, 53002 
Волгін Сергій Олександрович 53709 
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Волевач Ярослава Алимівна 53150 
Волков Валерій Іванович 53907 
Волков Володимир Петрович 53291, 53292 
Волков Костянтин Степанович 53480, 53482 
Волкова Віра Андріївна 53386, 53387, 53388 
Волкодав Олег Володимирович 54295, 54296 
Воловод Андрій Олександрович 54122 
Волошин Володимир Дмитрович 53414, 53415, 53416 
Волошин Євген Вікторович 53741 
Волошин Олексій Іванович 54469, 54470, 54471 
Волощук Вікторія Миколаївна 53191, 53192 
Волощук Євгенія Валентинівна 53643 
Волчук Володимир Миколайович 53769 
Волянська Вероніка Сергіївна 54127 
Волянська Любов Августинівна 53689 
Воробйов Михайло Іванович 53036 
Воробйова Ірина Володимирівна 52967 
Воробйова Маргарита Іванівна 54134 
Ворон Алла Анатоліївна 53706 
Вороніна Наталя Миколаївна 54362, 54432 
Воронов Вячеслав Таріелович 54374 
Воронов Микола Юр’євич 54411 
Воронова Єлізавета Михайлівна 53145 
Воронцова Тамара Олександрівна 53687 
Воротніков Володимир Володимирович 54248 
Востряков Олександр Володимирович 53765 
Гавва Вадим Олексійович 54229 
Гаврилін Павло Миколайович 53533 
Гаврюсєв Сергій Михайлович 53662 
Гаврюсєва Тетяна Олександрівна 53662 
Гагарін Микола Іванович 53044, 53056 
Гагауз Віталій Миколайович 53453 
Газарян Юлія Валеріївна 53969 
Гайдамака Олена Василівна 53733 
Гайдук Віталій Володимирович 54426 
Гайдук Наталя Олександрівна 53594 
Галаєва Людмила Валентинівна 53304 
Галайчук Ігор Йосифович 53321, 53327, 53328 
Галандзій Володимир Тарасович 52942 
Гален Олександр Васильович 53904 
Гален Олександр Васильович (Остар) 53905 
Галенко Андрій Сергійович 54276, 54315 
Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна 53275 
Галиця Ігор Олександрович 54318 
Галій Данило Ігоревич 53559, 53586 
Галкин Сергій Олександрович 53956 
Галушка Юрій Вікторович 54331 
Галян Євгенія Борисівна 53619, 53620, 53621 
Ганджа Олександр Сергійович 54397 
Ганіч Ліра Рашитівна (Валерия Ганич) 54523 
Ганнам Іяд Наждиб 52995 
Гарага Марія Семенівна 53613 
Гарасаян Микола Нерсесович 54121 
Гарбуз Світлана Вікторівна 53764 
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Гаргула Тетяна Ігорівна 53481 
Гармаш Володимир Володимирович 53800, 53801, 54493 
Гащак Володимир Михайлович 53636 
Гвелесіані Анна Гелаївна 53440 
Гвоздік Олег Іванович 53374 
Гедз Денис Сергійович 53761 
Гедзик Андрій Миколайович 53700 
Гейхман Анатолій Мойсеєвич 52932 
Геник Дмитро Миколайович 54017 
Герасименко Анатолій Гаврилович 53268, 54046 
Герасимчук Ірина Миколаївна 54423 
Германздерфер (псевдонім) 54199, 54200 
Герцик Віра Анатоліївна 53949 
Гетьман Вадим Анатолійович 53574 
Гишка Ігор Семенович 54015 
Гібелінда Ольга Валентинівна 54478 
Гільберг Тетяна Георгіївна 53715 
Гільова Ярослава Вікторівна 53325 
Гіндак Катерина Семенівна 54246 
Гінтова Марина Герцівна 53459 
Гінчицький Антон Андрійович 53121 
Гладченко Анатолій Юрійович 54109 
Глазова Олександра Павлівна 53840 
Глазунов Сергій Миколайович 53996 
Глинянський Сергій Володимирович 53434 
Глушакова Ольга Володимирівна 53996 
Глушаченко Ольга Олександрівна 53846 
Гнаткович Тетяна Дмитрівна 53723 
Гнатюк Ірина Святославівна 53195 
Гнатюк Михайло Степанович 53476 
Гнатюк Олексій Юрійович 53681 
Говорнян Лілія Серафимівна 53726, 53727 
Гоголєва Ганна Володимирівна 54336 
Гоженко Олена Анатоліївна 54127 
Гожій Олег Васильович 54430, 54431 
Гой Тарас Петрович 53203 
Голік Андрій Вікторович 53375 
Голікова Ірина Генадіївна 53025, 53026, 53027, 53028, 53029 
Голка Неоніла Володимирівна 53421 
Голкін Андрій Олександрович (ArchMan) 54008 
Головата Тетяна Кирилівна 53414, 53415, 53416 
Головко Нонна Василівна 54194 
Головня Петро Федорович 53336 
Головчанська Євгенія Олександрівна 53998, 53999, 54000 
Головчанська Олександра Дмитрівна 53165, 53166, 53167 
Голубенко-Бакунчик Георгій Андрійович 54360 
Голюк Катерина Олегівна 53519 
Гомель Наталія Григорівна 53119 
Гоменюк Сергій Іванович 53201, 53829 
Гомля Людмила Миколаївна 53961 
Гонський Ярослав Іванович 53352 
Гонтар Віталій Ігорович 53882, 53883, 53902, 53903 
Гонтар Маргарита Валеріївна (Марго Гонтар, Ляно 
Арге) 

53279 
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Гончар Микита Вікторович 53900 
Гончаренко Наталія Іванівна 53375 
Гончаренко Олексій Геннадійович 53982, 53983, 53984, 53985, 54212 
Гончаренко Тетяна Леонідівна 53500 
Гончаренко Юрій Віталійович 54248 
Гончаров Леонід Григорович 54162 
Гончаров Леонід Григорович (Leon. G. Row) 54161 
Гончарова Ірина Юріївна 53501, 54387, 54447, 54448, 54449, 54450, 54451, 

54452, 54453 
Гончарук Віталій Людвігович 53493 
Гончарук Марія Валеріївна 53530 
Горбань Анатолій Вікторович 54373 
Горбань Олександр Олександрович 54310 
Горбаньов Володимир Миколайович 53621 
Горбатюк Наталія Аркадіївна 53179 
Горбач Людмила Володимирівна 53652 
Горбунов Миколай Миколайович 54146, 54147 
Горбунов Олександр Валерійович 54239 
Гордієнко Анатолій Вікторович 53136 
Гордієнко Наталія Григорівна 53195 
Гордійчук Ірина Василівна 54353 
Горейко Сергій Миколайович 53161 
Горішний Ігор Мирославович 53688 
Горковчук Денис Вікторович 53836 
Горлов Олександр Іванович 54088 
Горлов Юрій Олександрович 54270 
Горобець Олена Валеріївна 53976 
Городецька Марія Ігорівна 53980 
Городецький Володимир Євгенович 53322, 53323 
Горошков Юрій Борисович 54150 
Горюшина Галина Никифорівна 53195 
Господарчук Сергій Валентинович 53282 
Гощинський Павло Володимирович 53690, 54003 
Гребельнікова Тетяна Василівна 53593 
Гребенюк Сергій Миколайович 53201, 53829 
Гребешкова Олена Миколаївна 53765 
Гребінь-Крушельницька Надія Юріївна 53375 
Гремляцька Вікторія Вікторівна 53807 
Грехов Андрій Михайлович 53176 
Гречка Тетяна Віталіївна 52950 
Гречко Микола Пилипович 53457 
Грибан Ганна Петрівна 53895 
Григоренко Володимир Андрійович 53251 
Гримайло Віталій Семенович 53796 
Гриненко Сергій Олександрович 53434 
Гринчук Віктор Мефодійович 53624 
Гринь Владислав Костянтинович 54143 
Гриньова Марина Вікторівна 53213, 53214 
Гриньова Наталія Вячеславівна 53053 
Гриценко Віктор Геннадійович 54123 
Гриценко Олексій Анатолійович 54504, 54505 
Грицук Ігор Валерійович 53291, 53292 
Грицун Віталій Миколайович 54434 
Гришаненко Володимир Петрович 54239 
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Грищак Віктор Захарович 53201 
Грищенко Артем Віталійович 54384 
Грищенко Іван Михайлович 53205 
Грищенко Марина Анатоліївна 54013 
Грищук Роман Павлович 53075, 53076, 54258 
Гріняєва Людмила Яківна 54127 
Гросул Андрій Євгенович 53559, 53586 
Грошовий Тарас Андрійович 53752 
Грузева Тетяна Степанівна 54280 
Груша Михайло Михайлович 52952, 52953, 53172 
Грушко Валентин Валерійович 53484 
Губа Володимир Петрович 54386, 54489 
Губенко Дмитро Іванович 54469, 54470, 54471 
Губенко Олександр Володимирович 54110 
Гудзь Наталія Ярославівна 53150 
Ґудзь Петро Васильович 53748 
Гудошник Вадим Анатолійович 53811, 54041, 54042 
Гузєєва Наталія Анатоліївна 54433 
Гукасян Віджай Онікович 53518 
Гукасян Віру Онікович 53518 
Гуленко Андрій Петрович 53758 
Гуляєв Валерій Іванович 53996 
Гуляєв Кирило Дмитрович 53992 
Гуменюк Ігор Володимирович 54248 
Гумулінські Мечислав Мечиславович 53529 
Гунда Микола Васильович 54239 
Гунченко Оксана Миколаївна 53958 
Гурак Ігор Федорович 53275 
Гурей Володимир Ігорович 54273, 54274 
Гурей Ігор Володимирович 54273, 54274 
Гуржій Сергій Валерійович 53252 
Гурська Олена Костянтинівна 53646 
Гурський Віталій Тарасович 54007 
Гурський Олександр Іванович 54338, 54339, 54340, 54341 
Гусар Віктор Євстахієвич 53006, 53007, 53020, 53140, 53280, 53281 
Гусєв Юрій Віталійович 52979 
Гусєва Тетяна Павлівна 54023 
Гутницький Олександр Едмундович 53654, 53655, 53656, 53657, 53735 
Гущина Наталія Іванівна 53646 
Давибіда Наталія Олегівна 53483 
Давиденко Вадим Юрійович 53625 
Давидов Денис Анатолійович 53961 
Давидов Олексій Віталійович 53547, 53548 
Давидова Ірина Миколаївна 53235 
Давидовська Людмила Володимирівна 53014 
Давидюк Людмила Володимирівна 53704, 53712 
Данилевич Юлія Олегівна 53475, 53476 
Даниленко Павло Львович 54418 
Даниліна Олена Володимирівна 52999 
Данилова Оксана Павлівна 53159 
Данілов Сергій Валерійович 53000 
Даногуєва Шафігаханум Шарафитдинівна (Шафіка 
Доного) 

54228 

Даренський Олександр Миколайович 54145 
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Дацко Тамара Вікторівна 53355, 53356, 53357, 53416 
Дебрецені Оніка Олександрівна 53730 
Дегтярев Олександр Вікторович 54338, 54339, 54340, 54341, 54342, 54343 
Дегтяренко Павло Глібович 54338, 54339, 54340, 54341, 54342, 54343 
Дегтярюк Ірина Олександрівна 54174 
Дем'яненко Ігор Анатолійович 54175 
Дем’яненко Ігор Анатолійович 53795 
Демиденко Надія Павлівна 53443 
Демковський  Віктор Валерійович 54243, 54263 
Демченко Тетяна Анатоліївна 53059 
Дерев'янко Ірина Віталіївна 53440 
Деркач Микола Іванович 54109 
Дещиця Андрій Богданович 53267 
Дєгтяренко Тетяна Володимирівна 53965, 53966 
Дєєва Надія Миколаївна 53440 
Дєлієва Ганна Петрівна (Окаряченко Ганна Петрівна) 53452 
Джереловська Інна Володимирівна 53072 
Дзевульська Ірина Вікторівна 53168, 53169, 53170 
Дзюбак Наталія Миколаївна 54195 
Дзяд Олена Василівна 54109 
Дибкова Людмила Миколаївна 53344 
Дивооока (псевдонім) 54361 
Димченко Олена Володимирівна (Зореслава) 53153, 53154 
Дідкова Юлія Петрівна 54247 
Дідковський Володимир Антонович 53761 
Дідух Тетяна Іванівна 53506 
Діков Олег Євгенович 54411 
Дмитренко Геннадій Анатолійович 53440 
Дніпровська Лариса Володимирівна 53127 
Добринецький Сергій Станіславович 53659 
Добровольська Леся Іванівна 53686 
Довбуш Андрій Васильович 53479 
Довгаленко Олег Миколайович 54114 
Довгаль Ігор Васильович 53709 
Довгалюк Аліна Іванівна 53480 
Довгань Роман Степанович 53845 
Довгополов Анатолій Михайлович 53097 
Довженко Сергій Вікторович 53880 
Додь Володимир Васильович 53709 
Долгов Роман Валентинович 54294 
Долеско Анатолій Олександрович 53511, 53512 
Долженко Дмитро Олегович 53397, 53398, 53399 
Долинський Ігор Володимирович 53971 
Долішній Олег Миколайович 54071, 54072, 54073, 54074, 54075, 54076, 54077 
Домарацький Євгеній Олександрович 54446 
Домарацький Олександр Олександрович 54282, 54446 
Домбрович Мирослав Іванович 53327, 53328 
Домінік Лінднер 54038 
Донцова Лариса В’ячеславівна 53561 
Доронкін Вадим Вікторович 53221, 53222, 53223, 53224 
Дорош Вероніка Андріанівна 53160 
Дорошенко Олег Євгенович 54204, 54205, 54206, 54207, 54208, 54209 
Доценко Олександр Віталійович 54418 
Доценко Олександр Юрійович 53682 
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Драгульов Костянтин Миколайович 53196 
Дрижак Володимир Іванович 53327, 53328 
Дробахін Олег Олегович 53665 
Дроздов Олександр Михайлович 53434 
Дроздов Сергій Валерійович 54300 
Дручкова Інна Олександрівна 54270 
Дубініна Марина Вікторівна 54346 
Дубінський Олексій Миколайович 53908 
Дубницький Валерій Юрійович 54304 
Дубров Юрій Ісайович 53769 
Дубровін Валерій Іванович 53838 
Дубровський Павло Вячеславович 54461 
Дубчак Людмила Миколаївна 53374 
Дуда Марина Ернестівна 53959 
Дудник Наталка Василівна 53048 
Дунаєв Євген Сергійович 53338 
Дятленко Сергій Миколайович 53636 
Дяченко Микола Васильович 53205 
Дячук Дмитро Дмитрович 54291 
Елена Парфенюк (псевдонім) 54251 
Ерошкіна Ірина Сергіївна 54454 
Ерстенюк Анна Михайлівна 53774, 53777 
Есмантович Сергій Миколайович 54150 
Євдомаха Григорій Васильович 54184 
Євтифеєва Ірина Юріївна 53207, 53208 
Єгорова Наталія Юріївна 53831 
Єгупова Людмила Іванівна 54344, 54345 
Єйкович Андрій Юрійович 53171 
Ємець Ольга Іванівна 54455, 54456 
Єна Анатолій Іванович 53618 
Єніватов Олександр Олексійович 53431 
Єремеєв Володимир Сергійович 53366 
Єрмакова Галина Анатоліївна 53122 
Єрмоленко Оксана Євгенівна 52933 
Єрмоленко Світлана Яківна 53714 
Єрмоленко Юлія Едуардівна 53014 
Єрьоменко Віталій Олександрович 53816, 53817, 53818, 53819 
Єфименко Юрій Євгенович (Георгий Луганский) 53781 
Єфимов Володимир Борисович 54288 
Єфім'єв Олексій Володимирович 54421 
Єфім’єв Олексій Володимирович 53005 
Жайворонок Олег Володимирович 52990 
Жарук Павло Григорович 54088 
Ждан Сергій Володимирович 54403 
Жданов Олександр Сергійович 53394 
Железнов Костянтин Ігоревич 54184 
Железняк Світлана Миколаївна 53637 
Железов Володимир Федорович 53242 
Жердєва Дар'я Іванівна 53228 
Жерноклеєв Олег Станіславович 53275 
Жилін Дмитро Валерійович 53368 
Жилютова Нінель Едуардівна 54356 
Жолдак Богдан Олексійович (Кирило Кириченко) 53392 
Жолос Олександр Вікторович 53709 
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Жубінський Андрій Анатолійович 53792 
Жук Марія Григорівна 53714 
Жулай Григорій Сергійович 53205 
Жумашева Кайриніса Амановна 53597 
Журавель Віталій Миколайович 53604 
Журавель Ксенія Сергіївна 54154 
Журба Володимир Валерійович 53306 
Журба Яніна Олексіївна 53306 
Заболотний Віктор Вікторович 53644, 53645 
Заболотний Володимир Олександрович 53836 
Заболотний Олександр Вікторович 53644, 53645 
Заболотний Олександр Миколайович 54184 
Заборовський Євгеній Олегович (Група "KONADA") 54080 
Завгородній Валерій Анатолійович 53200 
Заворотній Роман Ігоревич 53135 
Задонський Олександр Ілліч 53955 
Задорожнюк Наталія Олексіївна 54416 
Заєць Валерій Іванович 53248 
Зажигаєв Борис Володимирович 53289 
Залєвська Тетяна Дмитрівна 54247 
Заліпська Ірина Ярославівна 53683, 53692, 53694, 53695 
Замілюхін Сергій Вікторович 54495 
Замурєєнко Сергій Олександрович 53596 
Замченко Сергій Володимирович 53925, 54283 
Заніздра Ірина Володимирівна 53962 
Запишний Олександр Олександрович 53759 
Запорожан Євгеній Олександрович 54141 
Заришняк Анатолій Семенович 53565 
Заруцький Ярослав Леонідович 53525 
Засідкевич Іван Миколайович (Ivan Reverse) 53109 
Засідкевич Михайло Миколайович (Миша Fint) 53109 
Захаркевич Оксана Василівна 54395 
Захарчук Вікторія Леонідівна 53912, 53913 
Захарчук Павло Олександрович 53240 
Збруцька Оксана Андріївна 53157 
Зварич Богдан Романович 53000 
Зварич Світлана Вікторівна 53000 
Зварунчик Руслан Олександрович 53001 
Зеленецький Григорій Володимирович 53171 
Зеленін Максим Іванович 53233 
Землянська Аліна Вікторівна 52999 
Земченко Сергій Володимирович 53144 
Зикань Христина Імріївна 53721 
Зіборова Ольга Олександрівна 53965 
Зімба Олександр Іванович 53024 
Зіневич Олександр Миколайович 53833 
Зініч Лілія Сергіївна 53678 
Зінкевич Костянтин Геннадійович 53337 
Зінченко Євгеній Миколайович 53358 
Зінченко Олена Василівна 54045 
Зінченко Ольга Іванівна 53179 
Зінченко Світлана Артурівна 54295, 54296 
Зінчук Людмила Дмитрівна 53013 
Злоцький Олександр Борисович 53628 



Авторське право і суміжні права. Офіційний бюлетень № 33, 2014 

 

640 

Повне ім’я та/або псевдонім 

автора (авторів) творів 
Номер свiдoцтва 

Змієвський Анатолій Володимирович 54126 
Знаковська Євгенія Анатоліївна 53177 
Значкова Олена Аркадіївна 53165 
Зозуля Віктор Миколайович 54097 
Золотарьова Тетяна Ананіївна 54126 
Золочевський Богдан Володимирович 54124 
Зубань Юрій Олександрович 53081, 54237, 54241 
Зубрій Олександр Миколайович 53938, 54118 
Зуєнко Марина Олексіївна 53716 
Зюзюн Вадим Ігорович 53293 
Іваненко Максим Володимирович 53737, 53738 
Іваницький Дмитро Вадимович 54404 
Іваницький Олег Владиславович 54302 
Іванісенко Юрій Валерійович 52974 
Іванов Валентин Володимирович 53619 
Іванов Віктор Миколайович 54284 
Іванов Володимир Олександрович 53176 
Іванов Сергій Анатолійович 54524 
Іванов Станіслав Миколайович 53434 
Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 53725 
Іванова Марія Станіславівна 53725 
Іванова Раїса Пилипівна 54420 
Іванчик Антоніна Михайлівна 54369 
Іванчик Михайло Вільгельмович 54369 
Іванюк Олена Станіславівна 54127 
Іванюта Ігор 53491 
Івасик Наталія Орестівна 53234 
Івіна Катерина Анатоліївна 54088 
Івченко Юлія Володимирівна 53374 
Ігнатченко Андрій Юрійович (IKSIY) 53405 
Іда Айріс (псевдонім) 53669 
Ільїн Сергій Володимирович 53994 
Ільїнська Ніна Іллівна 53719 
Ілюхін Олександр Володимирович 53664 
Ілясова Аліна Григорівна 53180 
Індик Валерій Васильович 53555 
Іншеков Євгеній Миколайович 54286 
Ісаєва Олена Олександрівна 53702 
Ісмаілов Ібрагім Алієвич 54156 
Істер Олександр Семенович 53641 
Іщенко Анатолій Олексійович 54155 
Йожиков Олег Володимирович 54466 
Кабанець Сергій Володимирович (Kabasaki) 53338 
Кабанцев Тарас Григорович 54218 
Каверинський Владислав Володимирович 53794 
Кадобний Тарас Богданович 54004, 54005, 54021, 54022 
Кажукало Віталій Сергійович 53979 
Казакевич Володимир Михайлович (Група 
"KONADA") 

54080 

Казаков Віктор Вікторович 53918 
Казарянц Сергій Вальдемарович 53836 
Казачкова Марія Ігорівна (Казачкова Мария 
Игоревна) 

53423 

Казмірчук Віра Євстафіївна 54089, 54090, 54091, 54092 
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Кайнаран Юрій Валерійович 53171 
Каленік Костянтин Леонідович 53111 
Каліберда Мстислав Євгенович 54309 
Каліберда Олександр Васильович 53969 
Каліка Семен Еммануїлович 53610 
Калініна Лариса Вадимівна 53649 
Калініна Тетяна Вікторівна 53014 
Калініченко Олена Василівна 53697 
Калугіна Валентина Михайлівна 52992 
Калусенко Володимир Васильович 54490 
Калюжний Микола Михайлович 53955, 53956 
Калюжний Микола Панасович 53285 
Каменєв Олександр Юрійович 53347 
Каневський Олександр Самуїлович 54247 
Каплаушенко Андрій Григорович 53307, 53308, 53309, 53310, 53311, 53312, 53313, 

53314, 53315, 53316 
Капліна Оксана Володимирівна 53434 
Каплун Віктор Володимирович 53205 
Каплун Роман Вікторович 53205 
Капустін Ігор Леонідович 53664 
Карабанов Олег Ігорович (Окар) 54307 
Караванцева Надія Володимирівна 53270 
Карам Вєра Емілівна 54382 
Каратай Ольга Семенівна 53519 
Карафетов Володимир Олександрович 53300 
Карпенко Михайло Олегович 53434 
Карпенко Оксана Олександрівна 54330 
Карпенко Олександр Юхимович 53275 
Карпюк Оксана Дмитрівна (Карп'юк Оксана 
Дмитрівна) 

53614 

Картушин Олександр Михайлович 53885 
Касторний Володимир Тимофійович 54540, 54541 
Касьянов Микола Анатолійович 53534, 53958 
Кахута Ігор Вікторович 52936, 52937, 52938, 52939 
Каширін Роман Володимирович 53860, 53861, 54347 
Кашуба Микола Олексійович 53420 
Квартич Тетяна Миколаївна 53836 
Квасова Ольга Володимирівна 53929 
Квєтний Роман Наумович 54492, 54494 
Кизенко Олена Олександрівна 52931 
Кирилко Ярослав Олегович 53155 
Кирилович Валерій Анатолійович 53326 
Кирилюк Олександр Михайлович 53807 
Кирич Едуард Ілліч 52994 
Кириченко Віктор Миколайович 53436 
Кириченко Дмитро Іванович 54057 
Кириченко Олександр Анатолійович 53809, 53811, 54039, 54040, 54041, 54042, 54044 
Кириченко Юрій Вікторович 53436 
Кишинець Володимир Юрійович 53663 
Кігель Наталя Федорівна 53030 
Кінаш Марія Ігорівна 53686 
Кіразоглу Ібрахім Халіл 54262 
Кіразоглу Мехмет Фатіх 54262 
Кірашов Рафаель Рафаїлович 54289 
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Кірдан Олена Леонідівна 53035, 53044 
Кірін Роман Станіславович 53129 
Кіркєне Гене 54211 
Кірнос Артем Юрійович 53023 
Кіт Олег Миколайович 52968, 52983 
Кіцак Ярослав Миронович 54085, 54087 
Клепацька Іванна Василівна 53272 
Клименко Жанна Валентинівна 53702 
Клименко Наталія Михайлівна 53013 
Клименко Тетяна Михайлівна 53519 
Клименко Юрій Михайлович 53584, 53650, 53651 
Климкевич Світлана Титівна 52971 
Клімєнко Алєся Ніколаєвна 53274 
Клочков Андрій Сергійович 54339, 54340 
Кнуренко Юрій Анатолійович 54260 
Князєв Святослав Ігоревич 53440 
Коба Сергій Олександрович 54504, 54505 
Коберник Олександр Миколайович 53054 
Кобзар Вадим Павлович 54210 
Кобзар Олена Іванівна 53716 
Кобизєва Любов Никифорівна 53120 
Кобилін Анатолій Михайлович 53517, 54304, 54483 
Кобись Тетяна Олександрівна 53854 
Кобрин Іван Васильович (Янош :-)) 54111 
Кобцева Олена Анатоліївна 53097 
Ковалевський Едуард Олександрович 53736 
Ковалевський Єжи 53553 
Коваленко Віктор Володимирович 53180 
Коваленко Людмила Тарасівна 53705 
Коваленко Ольга Володимирівна 53193 
Ковалок Володимир Юрійович 53329 
Коваль Ніна Степанівна 53646 
Ковальов Юрій Петрович 53585 
Ковальова Лариса Миколаївна 54298 
Ковальова Наталя Костянтинівна 53395 
Ковальчук Катерина Віталивна 54109 
Ковальчук Надія Володимирівна 53016 
Ковальчук Олександр Іванович 53168, 53169, 53170 
Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 53721 
Коврига Мирослава Федорівна 53475, 53481 
Ковтун Володимир Сергійович 53441 
Ковтун Олександр Сергійович 54381 
Ковцур Катерина Григорівна 53589 
Ковшар Валентин Олександрович 53955 
Когут Юрій Іванович 53332, 53837 
Коєва Христина Олександрівна 54126 
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна 53115, 53116, 53117, 53118 
Козак Дарія Володимирівна 53419, 53484 
Козакевич Роман Борисович 53842 
Козакова Олена Миколаївна 53439 
Козенко Андрій Дмитрович 53380 
Козирєва Зінаїда Георгіївна 53195 
Козійчук Катерина Олександрівна 53531 
Козлов Анатолій Кузьмич 54342, 54343 
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Козловський Валерій Анатолійович 53400 
Козуб Наталя Олександрівна 53231 
Козулько Анастасія Олександрівна 53014 
Колбасіна Рузанна Артурівна 53220 
Колесник Антон Ігорович 53009 
Колесник Микола Іванович 53110 
Колесников Максим Валерійович 54496 
Колесникова Дойна Олександрівна 53726 
Колеснікова Олена Анатоліївна 52943, 52944 
Колесніченко Ганна Вікторівна 54458 
Колечко Валентина Володимирівна 54157 
Колісник Вікторія Іванівна 53955 
Колодій Олександр Ігорович 53372 
Коломієць Володимир Ілліч 53981 
Коломієць Оксана Миколаївна 53711 
Коломієць Сергій Валерійович 53291, 53292 
Колоскова Нінель Миколаївна 54351, 54352 
Колосов Олександр Євгенович 53151 
Комар Тетяна Василівна 53061 
Комов Андрій Петрович 53291, 53292 
Комов Євген Олександрович 53291, 53292 
Комов Олександр Борисович 53291, 53292 
Комов Петро Борисович 53291, 53292 
Компанець Катерина Андріївна 53997 
Компанець Сергій Геннадійович 53375 
Кондратенко Мирослава Борисівна 53101, 53102, 53128 
Кондратова Людмила Григорівна 53978 
Кондратюк Василь Михайлович 54401 
Кондратюк Володимир Андрійович 53421 
Кондратюк Марина Василівна 53736 
Кондратюк Микола Іванович 54358 
Кондратюк Наталія Юріївна 53937 
Кондрацький Юрій Орестович 53365 
Кондращенко Володимир Якович 52935 
Конєва Тетяна Михайлівна 53716 
Коновал Наталія Олексіївна 53213 
Коноваленко Сергій Олександрович 52970, 52981, 52982, 52984 
Кононенко Наталія Іванівна 53822 
Кононенко Олег Вікторович 54216 
Конопля Юлія Вікторівна 54468 
Копиця Микола Павлович 53325 
Корабльова Валерія Миколаївна 53374 
Корбан Дмитро Вікторович 53879 
Корда Михайло Михайлович 53354 
Коржинський Юрій Степанович 54014 
Коржук Василь Дмитрович 53126 
Коржуков Костянтин Миколайович 53956 
Кормішин Олександр Михайлович (LХ) 53422 
Корнієвська Валентина Григорівна 54303 
Корнієвський Юрій Іванович 54303 
Корнієнко Андрій Вікторович 53377, 53378 
Корнієцький Олександр Владиславович 54373 
Корнійчук Марія Антонівна 53013, 53014 
Корнійчук Олександр Петрович 53440 
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Коробко Андрій Іванович 53865 
Коробова Ірина Володимирівна 53437 
Коровай Світлана Михайлівна 53519 
Корогодіна Ольга Сергіївна 53182 
Коросташова Ірина Миколаївна 53129 
Коротецька-Зінкевич Вікторія Леонідівна 53337 
Короткий Вадим Вячеславович 53246 
Коротков Ярослав Олегович 53141, 53839 
Коротчин Микола Володимирович 53885 
Корсаков Володимир Олексійович 53975 
Корчевна Марина Анатоліївна 53179 
Корченко Олександр Григорович 53737, 53738 
Коршикова Рената Сергіївна 53762 
Косовець Олена Павлівна 54240 
Косовєров Євгеній Олегович 54127 
Косовська Тетяна Михайлівна 53684 
Костицький Михайло Васильович 53374 
Костіков Ігор Юрійович 53709 
Косяк Ігор Васильович 54344, 54345 
Котелянець Юлія Сергіївна 54322 
Котенко Тетяна Миколаївна 53440 
Котик Алла Олександрівна 53479 
Котума Алєксандр Івановіч (Котума Александр 
Иванович) 

53460, 53461, 53462, 53463, 53464, 53465, 53466, 
53467, 53468, 53469, 53489 

Кочін Андрій Федорович 53218 
Кошарний Віталій Федорович 53665 
Кошарний Володимир Віталійович 53665, 53795, 54175 
Кошовий Володимир Вікторович 54482 
Кощук Ростислав Олегович 53876 
Кравець Віталій Михайлович 53374 
Кравченко Катерина Олександрівна 54147 
Кравченко Максим Олександрович 53472 
Кравченко Оксана Анатоліївна 53543 
Кравченко Олександр Васильович 53200 
Кравченко Юлія Вікторівна 53836 
Кравчук Віктор Васильович 53624 
Кравчук Ірина Анатоліївна 53011 
Кравчук Леонід Васильович 53417, 53418 
Кравчук Оксана Сергіївна 53179 
Крамар Емілія Дмитрівна 54426 
Красільнікова Марина Василівна 54393 
Красковський Гліб Дмитрович 53744, 53745 
Красніков Олексій Федорович 54406 
Краснікова Наталія Олександрівна 54109 
Красножон Світлана Володимирівна 53499 
Краснокутська Зоя Ігорівна 53291, 53292 
Красовська Олена Юріївна 53123 
Кращенко Юрій Петрович 53214 
Крейденко Фіра Семенівна 53794, 54359, 54365 
Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна 53147 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 53707 
Криган Серафима Герасимівна 53599 
Кригін Володимир Серафимович 53241 
Крижевський Андрій Станіславович 54173 
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Крикуненко Віталій Григорович 53598 
Крилов Алєксєй Петровіч (Крылов Алексей 
Петрович) 

53492 

Кримська Любов Олександрівна 53749 
Крисан Юрій Олексійович 53750 
Крицька Галина Анатоліївна 53420 
Крицький Ігор Орестович 53690, 54002 
Кропельницька Світлана Орестівна 53924, 53990 
Кротко Олександр Олександрович 54302 
Кругленко Марія Юріївна 53980 
Кругліков Олександр Анатолійович 54487 
Круглов Олександр Вікторович 53564 
Кружилко Олег Євгенович 53808, 53809, 53810, 53811, 53812, 54039, 54040, 

54041, 54042, 54043, 54044 
Круть Юрій Якович 54303 
Круцевич Тетяна Юріївна 53036, 53038, 53039 
Крюков Олексій Анатолійович 52948 
Крючин Андрій Андрійович 54344, 54345 
Крючковський Віталій Федорович 53284 
Ксьонова Олена Валеріївна 54238 
Кубарєва Ірина Володимирівна 52931 
Кубей Інга Володимирівна 53689 
Кубиніна Людмила Вікторівна 54127 
Кугутяк Микола Васильович 53275 
Кудінов Сєргєй Владіміровіч (Кудинов Сергей 
Владимирович) 

53460, 53461, 53462, 53464, 53466, 53467, 53468 

Кудла Марія Валеріївна 53052 
Кудрейко Ірина Олександрівна 54107, 54108 
Кудрик Неоліна Анатоліївна 54088 
Кудря Олена Павлівна 53008 
Кудрявцева Наталія Володимирівна 53627 
Кузіков Борис Олегович 54241 
Кузло Микола Трохимович 53884 
Кузнецов Юрій Анатолійович 54415 
Кузнецова Ірина Олексіївна 53065, 53066, 53067, 53068, 53069, 53070, 53071, 

53072, 53073, 53074, 53513, 53527, 53528, 53530, 
53531, 53912, 53913, 54115 

Кузнєцов Андрій Володимирович 54510 
Кузьмак Ірина Петрівна 53354 
Кузьмичова Ірина Олександрівна 52951 
Кузьмінська Олена Геронтіївна 53708 
Кузьмінський Валентин Олександрович 53767, 53768, 53867, 53868, 53869, 53870, 53871, 

53872 
Кузьмінський Віктор Валентинович 53767, 53768, 53867, 53868, 53869, 53870, 53871, 

53872 
Кукла Ірина Володимирівна 53179 
Куклін Дмитро Володимирович 53988 
Кулаков Юрій Олексійович 54248 
Куліцька Марія Іванівна 53353 
Куманьов Сергій Олександрович 54134, 54135 
Кун Пітер Лауренс  (Mr. Peter Lawrence Kuhn) 54320 
Кундельчук Оксана Петрівна 53547 
Кундрюков Рафаїл Геннадійович 54293 
Куниця Юлія Олександрівна (Олія Куниця) 54144 
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Куниця Юлія Олександрівна (Юлія Куниця) 53535 
Купава Ліліана Михайлівна 53612 
Купліванчук Анжела Володимирівна 53937 
Куракіна Лариса Валентинівна (Бамбізо) 53814 
Куриленко Наталія Валентинівна 53549 
Курлова Вікторія Едуардівна 53820 
Курмаєв Петро Юрійович 53040, 53041 
Кутняхов Микола Іванович 54215, 54287 
Кутумов Ігор Віллевич 54469, 54470, 54471 
Кухтик Наталія Олександрівна 53293 
Куцевол Олег Анатолійович 54213 
Куценко Микола Васильович 53564, 53566 
Кучеренко Юлія Едуардівна 53066 
Кучко Олексій Борисович 54501 
Кучмаренко Володимир Сергійович 53409, 53410, 53411 
Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна 53374 
Кушнарьов Олександр Павлович 54338, 54339, 54340, 54341, 54342, 54343 
Кушнір Валентина Дмитрівна 54506, 54507, 54508 
Кушнір Ігор Олександрович 53884 
Кушнір Юрій Володимирович 53003, 53137 
Кьося Віра Вікторівна 53601, 53611 
Л.Хронюк-Авескулова (псевдонім) 54386 
Лавер Катерина Михайлівна 53723 
Лавріненко Руслан Миколайович 53005, 54421 
Лаврова Юлія Володимирівна 54232 
Ладигіна Людмила Володимирівна 53270 
Лазутіна Олена Миколаївна 53933, 53934, 53935 
Лактіонова Тетяна Миколаївна 53560, 53561, 53571, 53572 
Ламонова Оксана Василівна 53637 
Лановенко Олена Геннадіївна 54261, 54264, 54265 
Лантух Ігор Валерійович 53863 
Ларькін Сергій Олександрович (Ларсон, LARSON) 54169, 54170 
Лаута Альбіна Дмитрівна 53620 
Лацова Ірина Якимівна 53179 
Лебедєв Андрій Олександрович 53816, 53819 
Лебедєв Дмитро Вікторович 53700 
Лебедь Регіна Клеменсівна 53728 
Левенець Софія Сергіївна 53687 
Левковська Вікторія Іванівна 54247 
Левченко Зінаїда Опанасівна (Ida Levi) 54308 
Левчинський Семен Григорійович 54337 
Лемішко Борис Богданович 54317 
Лемчук Юрій Васильович 53294 
Леовал Дерфи (псевдонім) 53915, 53916 
Леовал Дерфі (псевдонім) 53914 
Леоненко Сергій Валерійович 53459 
Лепявко Андрій Андрійович 52969, 52980 
Лесів Василь Петрович 53092 
Лехів Василь Іванович 52941 
Лещук Роман Миколайович 53636 
Лєзін Андрій Миколайович 54252, 54253, 54254, 54255 
Лижник Геннадій Вільович 53125 
Лимар Євген Олександрович 53407 
Лимар Ірина Вікторівна 53401 
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Линдін Сергій Сергійович 53375 
Линник Сергій Юрійович 52991 
Липа Павло Михайлович 53514 
Лисак Марина Анатоліївна 54499 
Лисенко Наталія Олександрівна 53014 
Лисенко Тетяна Іванівна 53647 
Лисицький Олексій Вікторович 53163 
Листопад Наталія Петрівна 54321, 54332 
Литвин Марина Валентинівна 52934, 54109 
Литвин Олександр Васильович 54123 
Литвиненко Вадим Юрійович 53171 
Литвиненко Володимир Григорійович 53770 
Литвиненко Євген Миколайович 53149 
Литвиненко Костянтин Петрович 52977 
Литвиненко Олег Тарасович 52993 
Литвинюк Світлана Олександрівна 53479 
Литвяк Михайло Євгенович 53218 
Лихацький Петро Григорович 53353 
Лівшиць Михайло Олександрович (Mis Co) 53082 
Лідія Полозова (псевдонім) 53939, 53940, 53941, 53942, 53943, 53944, 53945, 

54036, 54037 
Лірник Антон Анатолійович 53091 
Лісачук Георгій Вікторович 53369, 53370, 53371 
Лісенбарт Дмитро В'ячеславович 53444 
Лісняк Андрій Олександрович 53829 
Лісова Вікторія Вікторівна 53305 
Лісовий Андрій Анатолійович 53190 
Лісовий Микола Вікторович 53565 
Лісогор Марина Василівна 54067, 54068 
Літвінова Олена Вячеславна 53752 
Ліференко Володимир Олександрович 54132, 54133 
Лобода Валентина Федорівна 53684 
Логвиновська Ірина Олександрівна 54203 
Логвін Юрій Анатолійович 54256 
Лозова Ірина Леонідівна 53738 
Лозова Ніна Євгенівна 53195 
Локай Борис Анатолійович 53147, 53322, 53323 
Локай Сергій Володимирович 54266 
Лопата Анатолій Васильович 53987 
Лопатюк Руслана Іванівна 53063 
Лотоцька Олена Володимирівна 53419 
Лошак Іван Анатолійович 53585 
Лошкарьова Олена Олександрівна 54109 
Луговий Микола Миколайович 53081, 54237, 54241 
Лук'яненко Любов Іванівна 53762 
Лук'яненко Михайло Анатолійович 53259, 53260, 53261 
Лук'яненко Сергій Миколайович 53003 
Лук'янченко Мартіна Вячеславівна 54212 
Лук'янюк Корній Михайлович 53722, 53729 
Лук’яненко Сергій Миколайович 53137 
Лукашенко Альвіна Василівна 53073, 53527 
Лунь Даниїла Петрівна 53841 
Лунь Назар Романович 53841 
Лунь Роман Остапович 53841 
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Лупулишен Олександр Володимирович 53364 
Лутчин Тетяна Миколаївна 54286 
Луців Ольга Романівна 53685 
Луцків Андрій Мирославович 53365, 54017 
Луцюк Микола Віталійович 53358 
Лушпа Володимир Іванович 53155 
Любарський Борис Григорович 53923 
Ляпко Микола Григорович 53446, 53447, 53448, 53449, 53450 
Ляхович Роман Мар'янович 54085, 54086, 54087 
Ляшенко Олена Вікторівна 53163 
Мажуга Єгор Олександрович (Post 43 Scriptum) 53343 
Мазніченко Юлія Францівна 53179 
Мазур Ігор Миколайович 53761 
Мазур Олександр Валерійович 53661 
Майорова Тєтяна Вікторівна 53183 
Майстренко Володимир Володимирович 53808, 53809, 53810, 53811, 53812, 54039, 54040, 

54041, 54042, 54043, 54044 
Майстренко Ігор Олександрович 53146 
Майструк Клавдія Петрівна 54460 
Макаревич Анатолій Володимирович 53105, 53138 
Макаренко Віталій Миколайович 54301 
Макаров Іван Михайлович 53998, 53999, 54000 
Македонська Любов Олександрівна 53291, 53292 
Маковій Лілія Сергіївна 53963 
Максименко Інна Валентинівна 53458 
Максименко Олена Василівна 53374 
Максимов Віталій Володимирович 53875 
Максимов Олександр Сергійович 53385 
Максимова Марьяна Володимирівна 54157 
Максимова Тетяна Семенівна 53968 
Максимович Марина Богданівна 54462 
Максимчук Анастасія Ігорівна 53514 
Макуха Ольга Володимирівна 53148 
Малахов Герман Борисович 53255 
Малієнко Юлія Борисівна 53710 
Малушко Ігор Олексійович (Whitefred Bydenmore) 54244 
Мальцев Дмитро Валерійович 54089, 54090, 54091, 54092 
Малюк Вікторія Петрівна 54328 
Малюта Ольга Володимирівна 54477 
Мамчур Наталя Леонідівна 54432 
Мандрикін Олександр Леонідович 53258 
Манилов Олег Володимирович 53550, 53551, 53802, 54473, 54474, 54475 
Манойло Валерій Володимирович 52986 
Мантула Вадим Дмитрович 53125, 53770 
Маринів Володимир Іванович 53434 
Маркіна-Гурджи Марія Геннадіївна 53713, 53717 
Марков Ігор Миколайович 53585 
Маркович Дмитро Миколайович 53980 
Мартинов Максим Вадимович 53283 
Мартинова Оксана Петрівна 53900, 53901 
Мартинюк Лариса Петрівна 54006, 54007, 54009 
Мартинюк Олександр Васильович 53366 
Мартищук Теодор Любомирович 53666, 53886, 53887, 53888, 53889, 53890, 53891, 

53892, 53893 
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Мартіна (псевдонім) 52972 
Марушко Юрій Володимирович 53849 
Марущак Марія Іванівна 53995 
Марценюк Василь Петрович 53202, 53329 
Марцеха Володимир Григорович (Германздерфер) 54196, 54197, 54198, 54201, 54202 
Марченко Денис Вікторович 54271 
Марчук Ганна Іванівна 54305, 54306 
Марчук Людмила Миколаївна 54195 
Маслюк Василь Васильович 53618 
Масляк Андрій Петрович 52973 
Масляк Петро Миколайович 52973 
Масол Людмила Михайлівна 53697, 53698, 53703 
Матвеюк Антоніна Іванівна 54312, 54313 
Матвієнко Роман Михайлович 53626, 53631, 53632 
Матвійчук Людмила Анатоліївна 53541 
Матейчик Василь Петрович 53291, 53292 
Матяш Надія Юріївна 53634 
Матящук Сергій Ігорович 54027 
Махней Олександр Володимирович 53203 
Махов Василь Васильович 52976 
Мацапура Валентина Іванівна 53719 
Мацуєва Карина Андрієвна 53882, 53883, 53903, 54403 
Мачача Тетяна Святославівна 53701 
Мачульська Людмила Володимирівна (Люміка) 53210 
Медведєв Віталій Володимирович 53560, 53561, 53562, 53563, 53571, 53572 
Медвецька Людмила Станіславівна 53784, 53785, 53786, 53787, 53788 
Мельник Ірина Леонідівна 54318 
Мельник Мирослав Михайлович 54482 
Мельник Сергій Олександрович 53948 
Мельниченко Вікторія Борисівна 53528 
Мельничук Ігор Олександрович 54418 
Меметов Айдер 53973 
Меметов Іскандер Айдерович 53973 
Менцак Андрій Васильович 54011, 54012 
Мерецький Віктор Миколайович 53359 
Мерзляк Аркадій Григорович 53977 
Микитенко Наталія Василівна 53991 
Миколайчук Андрій Іванович 54427 
Миколенко Анна Захарівна 53360, 53362, 53363 
Миргородський Андрій Сергійович 53585, 54310 
Миргородський Сергій Миколайович 53585 
Мироненко Сніжана Іванівна 53364 
Миронюк Олександр Петрович 53021 
Мирошниченко Наталя Василівна 53219 
Мисюра Микола Миколайович 54029, 54030 
Митрофанов Максим Анатолійович 54284 
Михайленко Ольга Геннадіївна 54109 
Михайлів Леся Михайлівна 54006, 54009 
Михайлів Назар Дмитрович 53632 
Михайліченко Микола Васильович 53044, 53046, 53052 
Михальчук Дмитро Олександрович 53005, 54421 
Михальчук Яна Анатолієвна 53161 
Міннуллін Олег Рамільович 53539 
Мінчак Ірина Василівна 54395 
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Міровая Ірина Володимирівна (псевдонім) 53806 
Мірошніченко Світлана Віталіївна  53858, 53859 
Міхелі Сергій Володимирович 53699 
Мішустіна Тетяна Сергіївна 53297 
Міщук Андрій Іванович 53275 
Міщук Ольга Віталіївна 53060 
Мовчан Ольга Сергіївна 53849 
Мовчун Лариса Вікторівна 53195 
Могиленко Олексій Анатолійович 53247 
Могильний Геннадій Анатолійович 54543 
Можаровський Віталій Ігорович 53496 
Можейко Василь Петрович 53084 
Мозгова Юлія Вікторівна 53017 
Мозговий Леонід Іванович 53592 
Мозговий Олександр Сергійович 54543 
Мокєєв Іван Олександрович 54088 
Момот Олена Олегівна 54047 
Моргун Василій Андрійович 54285 
Моргун Володимир Григорович 52946 
Моргун Олексій Анатолійович 53176 
Мордас Володимир Васильович 54302 
Морзе Наталія Вікторівна 53708 
Мороз Генадій Сергійович 53321 
Мороз Ірина Миколаївна 53687 
Мороз Петро Володимирович 53710 
Морозов Анатолій Сергійович 54338, 54339, 54340, 54341 
Морозов Валерій Іванович 53078 
Морозова Валентина Анатоліївна 54069, 54070 
Мосейчук Ірина Петрівна 53350 
Мосійчук Сергій Якович 54001 
Москаленко Віталій Федорович 53850 
Москальова Людмила Юріївна 53386, 53387, 53388 
Москвяк Наталія Володимирівна 54010 
Мосов Сергій Петрович 54396 
Мостова Оксана Григорівна 53805 
Моторнюк Руслан Леонідович 54438 
Мотрунько Валентина Валентинівна 53389 
Мошковський Микола Сильвестрович 54001 
Мрозек Галина Дмитрівна 53014 
Мудра Алла Євгенівна 53354 
Мудрик Уляна Михайлівна 53684 
Мужик Андрій Ігорович 53178 
Мужик Ігор Мирославович 53178 
Музика Влада Вадимівна 53503, 53504, 53505, 54084 
Музика Катерина Олександрівна 53558 
Музиченко Анатолій Степанович 53041, 53042, 53062 
Музиченко Ірина Анатоліївна 53371 
Муравський Леонід Ігорович 54482 
Муратов Олександр Ігорович 53077 
Мусієнко Микола Миколайович 53634 
Мустяца Олег Никифорович 54278, 54279 
Мутьєв Андрій Вікторович 54210 
Набок Дмитро Анатолійович 53882, 53883, 53902, 53903 
Навроцька Наталія Анатоліївна 54109 
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Навтіков Олександр Едуардович 54210 
Нагорний Євген Васильович 53226 
Нагурна Ярина Володимирівна 54317 
Надутий Костянтин Олександрович 53937 
Назарок Павло Геннадійович 53564 
Найдьонов Василь Вікторович 53078 
Накісько Світлана Геннадіївна 53560, 53571 
Наконечна Світлана Вячеславівна 53161, 54328 
Наку Алла Леонідівна 53613 
Наливайко Валентина Сергіївна 54487 
Нарижнєв Олександр Олексійович 53747 
Насібуллін Борис Абдулайович 54126 
Насонкін Віктор Олександрович 53012 
Наталушко Сергій Миколайович 53346 
Наталя Уварова (псевдонім) 53250 
Науменко Анна Валентинівна 53920 
Науменко Костянтин Володимирович (Laars 
Naumenko) 

54439 

Науменко Оксана Василівна 53030 
Наумов Віталій Сергійович 53226 
Наумова Надія Григорівна 53013, 53014 
Небесна Зоя Михайлівна 53480, 53482 
Небильцова Оксана Володимирівна 53762 
Недбалюк Оксана Олександрівна 54511, 54512 
Нездойминога Валентина Яківна 53670 
Неровня Надія Микитівна 53195 
Несвіт Алла Миколаївна 53642 
Нефьодов Микола Анатолійович 53589, 53864 
Нечаєва Ірина Анатоліївна 53748 
Нечипорук Олена Петрівна 53001, 53002, 53882, 53883, 53902, 53903, 54403, 

54404 
Нємченко Вікторія Володимирівна (Славина 
Виктория) 

53873 

Нижник Михайло Володимирович 53262, 53263, 53264, 53265, 53266 
Ничик Андрій Зіновійович 54542 
Нідзельський Михайло Якович 53337, 53625 
Ніженковська Ірина Володимирівна 53173, 53174, 53846 
Нізік Віктор Михайлович 54113 
Нікіпелова Олена Михайлівна 54126 
Нікітін Андрій Леонідович 53162 
Нікіфоров Дмитро В'ячеславович 53931 
Ніколаєв Іван Михайлович 53955 
Ніколенко Ольга Миколаївна 53716 
Ніколенко Світлана Іванівна 54126 
Новак Вилен Захарович 53878 
Новикова Юлія Миколаївна 54107, 54108 
Новицька Юлія Євгеніївна 53753 
Новіков Валерій Євгенійович 53843 
Новіков Валерій Миколайович 53440 
Ноговський Сергій Сергійович 53737, 53738 
Ноженко Володимир Сергійович 54146 
Носач (псевдонім) 53536 
Носенко Ольга Миколаївна 54048 
Носир Ігор Сергійович 53667 
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Носівець Дмитро Сергійович 53795 
Носов Олег Вікторович 54418 
Носовський Андрій Миколайович 54373 
Обдар Оксана Борисівна (Ксенія Ландар) 53320 
Обухова Олена Олександрівна 53037 
Овдієнко Ірина Василівна 53179 
Овсєєв Олександр Михайлович 52997, 53523 
Овсяник Віктор Іванович 54417 
Огнєва Наталія Василівна 53346 
Огрохина Юлія Миколаївна 53340 
Озерчук Ігор Михайлович 53257 
Озірський Андрій Іванович 53761 
Оксаніч Інна Михайлівна 53085 
Оксенюк Юлія Олегівна 53065 
Олевська Тетяна Вадимівна 54219 
Оленич Максим Вікторович 53227, 53826 
Олешко Олексій Якович 54126 
Олещук Олександра Михайлівна 53348 
Олійник Ігор Олександрович 53790, 53791 
Олійник Ростислав Васильович 53760 
Олішевський Сергій Володимирович 53249 
Ольшевська Юлія Григорівна 53194 
Ольшевський Олексій Олександрович 52959, 52960 
Омельченко Володимир Володимирович 53238, 53295 
Омельяненко Віктор Іванович 53923 
Оніпко Валентина Володимирівна 53926 
Онопченко Світлана Володимирівна 54543 
Онофрійчук Ірина Юріївна 54328 
Онуфрієв Олександр Леонідович 53238 
Опарін Дмитро Володимирович 53367 
Опіум (псевдонім) 53319 
Орел Юрій Миколайович 53355, 53356, 53357, 53414, 53415 
Орлик Павло Васильович 53799, 53800, 53801, 54492, 54494 
Орлов Олександр Борисович 53828, 53830 
Орлов Олексій Ігорович 54137 
Орлов Олівер Олексійович 53776 
Орлова Надія Іванівна 53014 
Орлова Ольга Василівна 53716 
Оробченко Наталія Андріївна 53013, 53014 
Осадча Катерина Петрівна 54363, 54364 
Осадча Наталія Вікторівна 54109 
Осадчий Вячеслав Володимирович 54363, 54364 
Осадчук Андрій Васильович 53494 
Осипенко Сегій Петрович 54171 
Осовський Юрій Васильович 54245 
Остапенко Генадій Олександрович 53790, 53791 
Остапенко Юрій Валентинович 53294 
Остапко Олена Іванівна 53851 
Остапов Сергій Трохимович 53242 
Остапченко Людмила Іванівна 53634 
Остафіїва Людмила Віталіївна 53014 
Острівка Оксана Іванівна 53354 
Островський Михайло Анатолійович 54355 
Остролуцька Антоніна Михайлівна (Тоня, пані 53243 
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Антоніна, Зима, Свічка, Оса, бабуся Маруся, Тоня 
Сокур) 
Остроумов Іван Вікторович 53899 
Охромій Галина Василівна 53732 
П'ятецька Інна Борисівна 53171 
П'ятигорець Сергій Андрійович 54488 
Павел Светлый (псевдонім) 53824, 53835 
Павич Ніна Миколаївна 53976 
Павленко Василь Васильович 54484 
Павленко Володимир Борисович 53358 
Павленко Олександра Леонідівна 53678 
Павленко Ольга Іванівна 53827, 53832 
Павлига Павло Дмитрович 53653 
Павлишин Олег Володимирович 53374 
Павлов Євгеній Миколайович 54060 
Павлов Микола Євгенійович 54060 
Павлова Олена Самуілівна 54126 
Павлюченко Олексій Михайлович 53125 
Павх Степанія Петрівна 53701 
Паламар Антоніна Степанівна 53600 
Паламарчук Андрій Олегович 54350 
Паламарчук Лариса Борисівна 53715 
Палаткевич Ігор Аркадійович 53844 
Палій Олександр Анатолійович 53718 
Пальчевський Богдан Олексійович 53964 
Пан Пупец (псевдонім) 54250, 54250 
Панін Владислав Вадимович 53443, 54373 
Панченко Юлія Володимирівна 53098, 53608 
Парака Наталія Андріївна 53108 
Парапан Віктор Васильович 52961, 52962, 52963, 52964, 52965, 52966 
Парій Валентин Дмитрович 53850 
Парташніков Юрій Юхимович 52989 
Парфенов Ігор Вікторович 54419 
Пархотик Дмитро Іванович 54176 
Пахомова Тетяна Геннадіївна 53583 
Пашкевич Леонід Полікарпович 53909, 53910, 54033, 54348 
Пашко Костянтин Олександрович 53421 
Пащенко Дмитро Іванович 53050, 53051 
Пелехан Любомир Іванович 53774, 53777 
Пензова Ольга Миколаївна 53723 
Перевозова Ірина Володимирівна 53924 
Перегудов Сергій Миколайович 53167 
Перепелиця Олександр Петрович 54411 
Пестушко Валерій Юрійович 53640 
Петраков Іван Олександрович 53989 
Петренко Дмитро Олександрович 54410 
Петрик Сергій Іванович 54066 
Петров Вячеслав Васильович 54344, 54345 
Петровський Леонід Михайлович 53654, 53655, 53656, 53657, 53735 
Петрушенко Максим Ігорович 53932 
Петькун Дмитро Валерійович 53514 
Петюніна Ольга В'ячеславівна 53325 
Пєтєньова Лариса Леонідівна 53325 
Пида Віктор Петрович 53350 
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Пиж'янова Наталія Володимирівна 53049 
Пилип Мар'яна Миколаївна 53724 
Пиняга Руслан Орестович 53373 
Пирог Ольга Володимирівна 54109 
Півоваров Олександр Андрійович 54134 
Пігуль Віталій Анатолійович 53828, 53830 
Підопригора Олена Миколаївна 53620 
Підручна Світлана Романівна 53353 
Пікман Ірина Леонідівна 53591, 53898 
Пілат Олег Леонідович 53171 
Піляєв Ігор Вікторович 53156 
Пінчевська Олена Олексіївна 53760 
Пінчук Олександр Іванович 53828, 53830 
Піньковська Галина Вікторівна 53440 
Піркова Ганна Василівна 53270 
Плавко Юрій Олексійович 53084 
Плакіда Олексій Леонідович 54126 
Плець Іван Іванович 53990 
Пліско Ірина Владленівна 53571 
Побірченко Наталія Семенівна 53045 
Погарський Сергій Олександрович 54309 
Погорецький Микола Анатолійович 53373 
Подгурський Станіслав Ельбертович 53442 
Подзігун Світлана Миколаївна 53042, 53043 
Подзолков Андрій Володимирович 53897 
Подригало Михайло Абович 53865 
Поздній Тарас Володимирович 53911 
Позднякова Людмила Валентинівна (Милла Деллин) 54064 
Познанська Катерина Олександрівна 54545, 54546 
Познанський Сергій Володимирович 53238 
Полина Светлая (псевдонім) 53259, 53260, 53261 
Полігенько Олег Олегович 54405 
Політун Антоніна Михайлівна 53165, 53166, 53167 
Полішко Ганна Генадіївна 54109 
Поліщук Валерій Петрович 53634 
Полозюк Владімір (Polozyuk Vladimir) 53972 
Полока Анна Сергіївна 54418 
Полонський Віталій Борисович 53977 
Полосін Олексій Михайлович 54260 
Полукарова Світлана Геннадіївна 53809, 53811, 54039, 54040, 54041, 54042, 54044 
Полухіна Анастасія Володимирівна 53831 
Поляков Сергій Миколайович 53022 
Полякова Тетяна Михайлівна 53648 
Пометун Олена Іванівна 53710 
Понкратов Віктор Володимирович 54412 
Пономаренко Олексій Анатолійович 53253, 53254 
Пономаренко Олеся  Борисівна 53014 
Пономаренко Римма Олександрівна 54418 
Попа Марія Костянтинівна 53727 
Попков Дмитро Юрійович 53994 
Попов Максим Сергійович 53859 
Попов Михайло Григорович 53622 
Попов Олександр Володимирович 53880, 53881, 53897 
Попов Олександр Михайлович 53955, 53956 
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Попов Сергій Юрійович 54479 
Попович Валерій Павлович 53790, 53791 
Попович Василь Іванович 53774, 53777 
Поповіченко Андрій Андрійович 53980 
Посилкіна Ольга Вікторівна 53752, 53753 
Пославська Галина Юріївна 53275 
Поспєлова Анна Олександрівна 53451, 53756 
Потаскалова Вікторія Сергіївна 54247 
Похмьолкіна Світлана Олександрівна 53307, 53308, 53309, 53310, 53311, 53312, 53313, 

53314, 53315, 53316 
Поясик Оксана Іванівна 53569 
Прасолов Євгеній Якович 54149 
Прасолов Максим Володимирович 53015 
Предко Олександр Володимирович 53291, 53292 
Прибутько Петро Степанович 53374 
Приз Олена Василівна 54109 
Приймака Алла Миколаївна 53648 
Прилуцький Євгеній Володимирович 53074 
Присмотров Олександр Олексійович 54480 
Притикіна Олена Леонідівна 54109 
Притула Руслан Леонідович 53526 
Приходько Тетяна Володимирівна 53526 
Пришляк Антоніна Михайлівна 53691, 53693 
Прищепа Катерина Ігорівна (ILLARIA) 53556, 53557 
Прищепа Ольга Юхимівна 54323, 54324, 54325, 54326 
Прокопенко Анастасія Пилипівна 53013, 53014 
Прокопович Олена Анатоліївна 53633, 54006, 54009 
Пронюк Євген Васильович 53515 
Просалова Віра Андріївна 53538, 53542 
Просвірова Ольга Вікторівна 54146, 54147 
Прядко Ірина Андріївна 53195 
Пряхін Олег Романович 53307, 53308, 53309, 53310, 53311, 53312, 53313, 

53314, 53315, 53316 
Птиця Геннадій Григорович 53588 
Птиця Наталія Василівна 53864 
Пугачев Генадій Євгенович 53947 
Пукліч Володимир Вікторович (Чорноморське 
козацьке з'єднання) 

54465 

Пурик Юрій Петрович 53206 
Пустовіт Алла Василівна 52930 
Пустовойтенко Валерій Павлович 53200 
Пух Людмила Анатоліївна (Людмила Пухова) 54525, 54526, 54527, 54528, 54529, 54530, 54531, 

54532 
Р.Б.Сергий (псевдонім) 54299 
Рагаускєне Раймонда 54211 
Радіонова Наталія Йосипівна 53953 
Радомська Наталія Олексіївна 53739 
Радченко Юлія Андріанівна 53865 
Разумовський Костянтин Веніамінович 54151, 54152 
Райцина Юліанна Аркадіївна 53985 
Рак Ольга Анатоліївна 53139 
Рамазанов Султанахмед Курбанович 54146 
Рамакаєв Марат Ісмаїлович 54349 
Раскалєй Дмитро Володимирович 53845 
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Раскопінська Людмила Гаврилівна 54046 
Рахильчук Олександр Вікторович 54302 
Рахманбердієв Руслан Шамшидінович 54418 
Раціборинський Борис Леонідович 53006, 53007, 53020, 53140, 53280, 53281 
Рачко Олена Федорівна (псевдонім) 53712 
Рашковський Павло Олександрович 53382 
Ревенко Данило Сергійович 54013 
Ревенко Олексій Анатолійович 53986 
Реддіх Ігор Олександрович 54422 
Редько Валерій Григорович 53638, 53639 
Редьога Ольга Юріївна 54030 
Резнікова Елеонора Володимирівна 53743 
Репін Микола Володимирович 53808, 53810, 53812, 54043 
Рибалко Ілля Васильович 53250 
Ривкінд Йосиф Якович 53647 
Рижов Артем Олександрович 53757 
Римарчук Ольга Анатоліївна 53375 
Рія (псевдонім) 53133, 53134 
Рогач Артур Олегович 53631 
Родомакін Міхаїл Володимирович 54126 
Розум Валентина Миколаївна 54125 
Романенко Анжела Олегівна 54096 
Романенко Володимир Олексійович 53241 
Романенко Максим В'ячеславович 54096 
Романенко Олександр Вікторович 52953, 53172, 53847, 53848 
Романенко Уатерина Григорівна 54354 
Романенков Юрій Олександрович 54013 
Романишин Ростислав Ігорович 54482 
Романчук В'ячеслав Борисович 53163 
Ротенфельд Юрій Олександрович 53877 
Рощенко Тетяна Сергіївна 53245 
Рубцов Анатолій Львович 53403 
Руденко Сергій Петрович 53615, 53616 
Рудзей Тетяна Юріївна 53002 
Рудницький Віталій Анатолійович 53006, 53007, 53020, 53140, 53280, 53281 
Рудюк Тетяна Яківна 53845 
Рудяков Олександр Миколайович 53713, 53717 
Ружило Зиновій Володимирович 53303 
Ружицький Олег Володимирович 53001 
Рузакова Ольга Володимирівна 53112, 53113, 53114 
Рузін Геннадій Пінхусович 52949 
Рутковський Іван Сергійович 54259 
Рябець Олександр Михайлович 53928 
Рябічев Віктор Дронович 53534 
Рябцева Наталія Костянтинівна 54196, 54197, 54198, 54199, 54200, 54201, 54202 
Рябчій Володимир Денисович 53665 
Рясних Євгенія Григорівна 53776 
Саблук Ростислав Петрович 53193 
Сав’юк Лариса Олександрівна 53631, 53632 
Савенкова Олена Олександрівна 53665 
Савлук Віталій Євгенович 54185, 54186, 54187, 54188, 54189, 54190, 54191, 

54192, 54193, 54514, 54515, 54516, 54517, 54518, 
54519, 54520, 54521 

Савочков Микита Валерійович 53834 
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Савченко Володимир Васильович 53277 
Савченко Іван Володимирович 53534, 53958 
Савченко Константин Васильович 53560 
Савченко Олена Валентинівна 53776 
Савченко Станіслав Геннадієвич 54404 
Савчук Ніна Григорівна 54395 
Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 53754, 53755 
Сагалович Владислав Вікторович 53317 
Сагалович Олексій Владиславович 53317 
Садовий Валерій Іванович 54156 
Сазонов Артем Юрійович 53326 
Сакевич Віктор Юрійович 53204 
Сакович Ольга Костянтинівна (псевдонім) 53975 
Салагор Галина Олександрівна 53676 
Самойлова Ірина Анатоліївна 53195 
Самойлович Євгеній Ілліч 53079 
Самойлюк Вячеслав Володимирович 53533 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 53649 
Самонова Олена Ігорівна 53648 
Санталова Валентина Андріївна 53179 
Санчес Олена  Ново  54275 
Саньков Олександр Володимирович 53455 
Саражин Святослав Віталійович 54275 
Саражинська Наталія Анатоліївна 53708 
Сафіулліна Лариса Миколаївна 53375 
Сафроненков Андрій Валерійович 54081 
Сахацький Данило Станіславович 53617 
Сбєжнєва Світлана Олексіївна 53236 
Свавільна Антоніна Миколаївна 53850 
Свєтной Роман Станіславович 53142 
Свистун Леся Іванівна 53532 
Свистунов Андрій Олександрович 54547 
Свірко Володимир Олександрович 53403 
Святогоров Арнольд Анисович 53400 
Себов Денис Михайлович 54366 
Селезень Денис Анатолійович 53668 
Сельський Петро Романович 53202, 53329, 53416 
Семенець Андрій Володимирович 53329 
Семенков Віталій Васильович 54543 
Семенов Віктор Васильович 53440 
Семенов Геннадій Миколайович 53956 
Семенов Сергій Борисович 53163 
Семенченко Геннадій Борисович 53526 
Семенюк-Брунський Михайло Валерійович (Михаїл 
Брунський) 

54160 

Семенюк Христина Миколаївна 54115 
Семчук Олександр Богданович 53774, 53777 
Сенченко Віктор Миколайович 53896 
Сергацький Георгій Іванович 53425 
Сергей Русов (псевдонім) 53516 
Сергєєва Ірина Анатоліївна 54344, 54345 
Сергієнко Леонід Григорович 53731 
Сергій Медведєв (псевдонім) 53485 
Сергійчик Станіслав Віталійович 54548 
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Сердюк Зоя Олексіївна 53711 
Серебряков Валентин Валентинович 53634 
Середа Анастасія Миколаївна 53396 
Середовська Вікторія Юріївна 53039 
Серьогін Юрій Іванович 53792 
Сибірянська Юлія Володимирівна 54398 
Сивак Сергій Петрович 53675 
Сивокобиленко Віталій Федорович 54148 
Сивоконь Олександр Федорович 53658 
Сиволап Віталій Вікторович 54545, 54546 
Сиволапенко Олександр Ігорович 53495, 53497 
Сиволоб Андрій Володимирович 53709 
Сидоренко Віктор Костянтинович 53700, 53701 
Сидоренко Марина Миколаївна 53718 
Сидоренко Нателла Миколаївна 54001 
Сидоренко Оксана Леонідівна 53633, 54006, 54007, 54009 
Симон Юрій Сергійович 53374 
Сингур Сніжана Сергіївна 54140 
Синицька Віра Олексіївна 53688 
Синиця Валентин Іванович 53970, 54029, 54067, 54068, 54410, 54424 
Синиця Лідія Віталіївна 53954 
Сичкова Олена Юріївна 53771, 53772, 53773 
Сичова Вікторія Томасівна 53714 
Сібірякова Олена Олександрівна 53470, 53471 
Сівецький Володимир Іванович 53151 
Сіденко Галина Вікторівна 53771, 53772, 53773 
Сільвестров Руслан Георгійович 53550, 53551, 54473, 54474, 54475 
Скаб Мар'ян Стефанович 53723, 53729 
Скаб Марія Василівна 53722 
Сказко Олександр Сергійович 54131 
Скитьова Ганна Сергіївна 52931 
Скляренко Галина Яківна 53013 
Скляренко Михайло Іванович 54418 
Скорозвон Олег Валерійович 54061 
Скочик Дмитро Олегович 53171 
Скочинська Наталія Іванівна 53406 
Скриник Ліна Миколаївна 53375 
Скрипник Ганна Аркадіївна 53013, 53014 
Скрипник Наталія Вячеславівна 53709 
Славний Павло Сидорович 53634 
Слівінська-Курчак Христина Богданівна 54014 
Слісаренко Андрій Анатолійович 53770 
Слободян Зоя Романівна 53445 
Слободянюк Олена Володимирівна 53014 
Смачило Орися Мирославівна 53420 
Смеречинська Аліна Анатоліївна 53093 
Смікодуб Олександр Олександрович 54095 
Смірнов Іван Вікторович 54425 
Смірнов Олександр Юрійович 54227, 54440 
Смірнова Валерія Миколаївна 53269 
Смоловик Олег Олександрович 53909, 53910, 54033, 54348 
Смолянкін Олег Олексійович 54491 
Снєжков Вячеслав Васильович 53181 
Снєжкова Наталія Сергіївна 53181 
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Снітко Олена Степанівна 53712 
Соболєва Тетяна Олександрівна 53764 
Собченко Микола Васильович 53299, 53880, 53881, 53897 
Соколов Сергій Петрович 53783 
Сокуренко Олег Геннадійович 53677 
Соловей Юрій Юрійович 53003, 53137 
Соловйов Юрій Юрійович 54127 
Соловйова Оксана Анатоліївна 54109 
Соловйова Олена Анатоліївна 53742 
Солод Вікторія Олександрівна 54034 
Солод Сергій Веніамінович 54219 
Солодова Людмила Борисівна 54126 
Соломенний Андрій Миколайович 53524, 53525, 53526, 54249 
Солопенко Володимир Анатолійович 53706 
Сопель Ольга Миколаївна 53419 
Сорока Микола Миколайович 54333 
Сорокін Всеволод Іванович 54338, 54341 
Сорокін Євген Юрійович 54486 
Сороколат Юрій Володимирович 54172 
Соснін Костянтин Борисович 53367 
Сотникова Світлана Іванівна 54177, 54335, 54336 
Сохар Орест Тарасович 53187 
Сошніков Ігор Валентинович 53919 
Спаринський Олександр Йосипович 53841 
Спекторенко Марія Ігорівна 53222, 53223, 53224 
Спекторенко Олександр Олександрович 53221, 53222, 53223, 53224 
Співаковський Олександр Володимирович 54462, 54463 
Спірочкін Андрій Костянтинович 53760 
Сподін Андрій Іванович 54181 
Стаканов Максим Анатолійович 53262, 53263, 53264, 53265, 53266 
Сталінський Дмитро Віталійович 53125, 53770 
Станіслав Грак (псевдонім) 53630 
Старовєров Віктор Олександрович 53217 
Стародуб Марина Вікторівна 54068 
Старостенко Олександр Олександрович 53001, 53002 
Старчевська Тетяна Василівна 54127 
Стасюк Володимир Валентинович 54058, 54059 
Стасюк Олександр Іонович 54438 
Стацюк Роман Вікторович 53742 
Степаненко Алла Василівна 54069, 54070 
Степаненко Олена Іванівна 53375 
Степанов Вадим Станіславович 53817, 53818 
Степанов Сергій Сергійович 54294 
Степовик Дмитро Власович 53013, 53014 
Стеценко Віра Василівна 53689 
Стеченко Людмила Олександрівна 53845 
Стечкевич Олег Орестович 53094, 53095 
Сторожук Олександра Ігорівна (Олекса ВотшерUK) 53341, 53342 
Стрижавська Юлія Анатоліївна 53069, 53070 
Стрижевська Тетяна Володимирівна (Мечислава 
Мережинська) 

53302 

Стрільчук Катерина Володимирівна 53271 
Струменський Дмитро Олексійович 54094 
Стукало Наталья Вадимівна 52934, 54109 
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Стыця (псевдонім) 53237 
Суворов Олександр Олександрович 53130, 54035 
Сугробова Юлія Юріївна 53930 
Сукачов Едуард Олексійович 53451, 53756 
Сукненко Олександр Миколайович 53740 
Сумін Євген Юрійович 53005, 54421 
Супрун Сергій Анатолійович 54504, 54505 
Супряга Сергій Іванович 53232 
Сусла Олександр Богданович 53633, 54006, 54009 
Суховй Пилип Олександрович 54272 
Сучкова Катерина Сергіївна 53158 
Сушкова Ольга  (псевдонім) 53143 
Сушкова Ольга (псевдонім) 53813, 54357, 54534, 54535, 54536, 54537, 54538 
Сьомушкін Андрій Іванович 53161 
Таблер Тетяна Іванівна 53382 
Табунщик Галина Володимирівна 53217 
Таірова Катерина Анатоліївна 54233 
Тамуров Юрій Миколайович 53201 
Танько Ельвіра Сергіївна 54349 
Тапкова-Грінштат Ірина Вікторівна 54032 
Тарасенкова Ніна Анатоліївна 53711 
Тарканій Роман Борисович 53921 
Тарнопольський Андрій Віліанович 53171 
Таршис Борис Віталійович 53947 
Тасиць Тетяна Валеріївна 52930 
Татаров Олег Юрійович 53373, 53376 
Татьянін Вячеслав Вікторович 54176 
Творун Оксана Вікторівна 54062 
Телешевська Світлана Михайлівна 54316 
Телятников Вадим Миколайович 54407, 54408, 54409 
Тер-Вартаньянц Нонна Анушеванівна 53239 
Теребілов Станіслав Олександрович 54145 
Терельов Микола Сергійович 53295 
Терещенко ВІталій Олександрович 54462 
Терещенко Дмитро Іванович 53176 
Терещук Борис Миколайович 53636 
Тесленок Ірина Миколаївна 53749 
Тетервак Дмитро Вікторович 53381 
Тилець Роман Олексійович 54297 
Тимофєєв Петро Тимофійович 54140, 54153, 54154 
Тимофєєва Таїсія Тихонівна 53318 
Тимощик Олександр Андрійович 53391 
Тимчук Олена Миколаївна 54398, 54399 
Тинкалюк Микола Федорович 53126 
Титаренко Наталія Володимирівна 53325 
Тихонов Юрій Леонтійович 54543 
Тичина Ольга Анатоліївна 53390 
Тишкевич Олексій Володимирович 53296, 53432 
Тищенко Оксана Миколаївна 53195 
Тищенко Олександр Петрович 54124 
Тімінський Анатолій Григорійович 53967 
Тімофеєв Максим Анатолійович 53459 
Тімченко Дмитро Олегович 53564 
Тітєнок Сергій Олександрович 54463 
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Тітов Сергій Віталійович 53031, 53032, 53033, 53034 
Тітова Анастасія Олександрівна (Сія Тітова) 53485 
Тітова Ольга Іванівна (Титова Ольга Ивановна) 53546 
Тіханіна Тетяна Андріївна 54441, 54442, 54443, 54444, 54445 
Тіховська Тетяна Миколаївна 53671 
Ткаченко Віктор Дмитрович 53828, 53830 
Ткаченко Вікторія Олександрівна 54053, 54054, 54055, 54056, 54370, 54371, 54372 
Ткаченко Іван Віталійович 53141 
Ткаченко Надія Василівна 53660 
Ткаченко Наталя Олександрівна 52978, 54267, 54269 
Ткаченко Оксана Валеріївна 52949 
Ткаченко Сергій Миколайович 54256, 54257 
Ткаченко Юрій Володимирович 53950, 53951, 53952 
Ткачов Павло Сергійович 53209 
Ткачук Сергій Григорович 53131, 53132 
Товажнянський Леонід Леонідович 53369, 53370, 53371 
Товстюк Максим Олександрович 53171 
Токій Олексій Миколайович 53804 
Толпига Вячеслав Сергійович 53345 
Толстанова Ганна Миколаївна 53709 
Торопіна Олена Олександрівна 54519, 54521 
Трач Росоловська Світлана Василівна 53360, 53362, 53363 
Трачук Юрій Миколайович 53324, 53330 
Третьяков Олександр Леонідович 54498 
Третяк Антон Миколайович 53866 
Трінька Ганна Юріївна 53652 
Трофименко Володимир Михайлович 53434 
Трофимов Володимир Петрович 53078 
Троцан Анатолій Іванович 53794, 54359, 54365 
Троценко Павло Дмитрович 54142 
Троян  Вікторія Леонідівна 53440 
Трунова Олена Миколаївна 54497 
Тудоран Вікторія Анатоліївна 54544 
Туманянц Ануш Робертівна 53434 
Тупол Лариса Дмитрівна 53480 
Туровець Ганна Миколаївна 54311 
Турченко Дар'я Володимирівна (Дарья Даная) 53423 
Тучин Сергій Володимирович 53663 
Тушніцка Надія Михайлівна 53724 
Тьортих Валентин Анатолійович 53842 
Тютюнник Тетяна Яківна 53622 
Уваренко Анатолій Родіонович 53850 
Уварова Ганна Шевкетівна 53640 
Угляр Юрій Васильович 53321, 53327, 53328 
Удовиченко В’ячеслав Васильович 53957 
Ужегова Ольга Анатоліївна 53674 
Український Євген Олександрович 53438 
Уляк Богдан Станіславович 53775 
Уманський Олексій Володимирович 54462 
Урсой Юрій Анатолійович 54028 
Фадеєв Олександр Валерійович 53125 
Фадєєв Микола Олександрович 54122 
Фандєєва Катерина Олександрівна 53838 
Фатхулов Руслан Рінатович 53901 
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Федоренко Тетяна Олексіївна 53195 
Федоркін Юрій Іванович 53219 
Федоркіна Олена Миколаївна 53219 
Федоров Андрій Сергійович 54388, 54389, 54390, 54391, 54392 
Федоров Дмитро Олександрович 53367 
Федорова Валентина Андріївна 54109 
Федорова Лідія Миколаївна 53383, 53384, 53386, 53387, 53388 
Федорова Олена Василівна 53386, 53387, 53388 
Федорців Ольга Євгенівна 53686 
Фельдман Ігор 53575, 53576, 53577, 53578, 53579, 53580, 53581, 

53582 
Феля (псевдонім) 53106, 53107 
Феодоріді Костянтин Степанович 53927 
Фесенко Захарій Валерійович 54424 
Фєдосєєв Владіслав Алєксандровіч (Федосеев 
Владислав Александрович) 

53339 

Фєтєску Лариса Іванівна 53601, 53611, 53612, 53613 
Фир (псевдонім) 53104 
Філатов Ігор Олександрович 54418 
Філіпчук Олександра Юріївна 53800, 53801, 54492, 54493 
Фільченко Максим Леонідович 54418 
Фінагеєв Валерій Олександрович 53376 
Фіщук Євген Миколайович 53922 
Флекей Наталія Володимирівна 53420 
Фляк Андрій Володимирович 54491 
Фокша Костянтин Сергійович 54270 
Фоменко Олександр Якович 53006, 53007, 53020, 53140, 53280, 53281 
Фомін Петро Дмитрович 54095 
Фомін Сергій Борисович 53434 
Франчук Валентин Васильович 53360, 53362, 53363 
Фрейман Григорій Ошерович 53374 
Френк Доннер (псевдонім) 54117 
Фридрак Валентина Борисівна 53195 
Фролова Тетяна Яківна 53713, 53717 
Фурдела Михайло Ярославович 53414, 53415, 53416 
Фурсенко Сергій Миколайович 53171 
Хавер Вікторія Миколаївна 54268 
Хаврюта Тарас Валерійович 54082, 54083 
Хаджинов Сергій Володимирович 54504, 54505 
Хайтович Олександр Борисович 53678 
Халімон Наталія Федорівна 54400 
Харакоз Наталя Георгіївна 53821 
Харіеа Наталія Миколаївна 54266 
Харченко Анна Андріївна 52996 
Харченко Володимир Іванович 54180 
Харченко Володимир Петрович 53176, 54401, 54402 
Харченко Олег Володимирович 54180 
Хітєєва Вікторія Сергіївна 54140 
Ходак Тетяна Миколаївна 53275 
Ходзицька Ірина Юліївна 53976 
Ходосовцев Олександр Євгенович 53709 
Холод Євгеній Леонідович 53994 
Хом'як Дмитро Іванович 53164 
Хом'як Іван Владиславович 53164 
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Хоменко Андрій Степанович 54051 
Хоменко Володимир Львович 53129 
Хоменко Лариса Олександрівна 53851 
Хоменко Людмила Миколаївна 53764 
Хоменок Євген Олександрович 54183 
Хоменок Євген Олександрович (Утопия) 54182 
Хомін Ігор Богданович 54459 
Хотюн Микола Михайлович 53301, 54026 
Христенко Ольга Мирославівна 54018, 54019, 54020 
Христич Віктор Вікторович (Viktor V. Khrystych) 54394 
Хромих Анастасія Геннадіївна 53753 
Цапко Олег Михайлович 53374 
Цаплієнко Андрій Юрійович 54327 
Царицина-Александрова Ірина Геннадіївна 54290 
Цветкова Наталія Володимирівна 53625 
Цвігун Катерина Миколаївна 53906 
Циба Станіслав Павлович 54378, 54379, 54380 
Циба Тарас Павлович 54376, 54377 
Циганков Олександр Віталійович 53244 
Циганок Юрій Іванович 53099 
Цимбал Валерія Борисівна 53320 
Цимбал Галина Анатоліївна 53933, 53934, 53935 
Цимбал Олександр Іванович 53440 
Цимбалюк-Скопненко Тетяна Василівна 53195 
Цимбалюк Марина Василівна 53067 
Цимбалюк Світлана Олексіївна 53766 
Цитрін Анатолій Григорович 54418 
Цуркан Олександр Олександрович 53846 
Цяук Лариса Ігорівна 53836 
Чабанюк Євген Вікторович 54184 
Чайковський Юрій Богданович 53845 
Чвертко Людмила Андріївна 53064 
Чебаненко Аріна Андріївна 53573 
Чеботарьов Вадим Сергійович (Loud Be) 53018, 53019, 53917, 54428, 54429 
Чеботарьов Віктор Сергійович (Loud Be) 53018, 53019, 53917, 54428, 54429 
Чегринець Олег Олексійович 53880, 53881, 53897 
Чеканов Сергій Борисович 53202, 53329 
Черв’яков Станіслав Юрійович 53923 
Черванчук Сергій Анатолійович 54383 
Червоненко Наталія Михайлівна 52978 
Чередниченко Костянтин Костянтинович 53209 
Черепаха Олександр Сергійович 53226 
Черкасов Віктор Гаврилович 53168, 53169, 53170 
Черкашин Леонід Дмитрович 53371 
Черкашина Надія Іванівна 53145 
Черкес Михайло Юрійович 52936, 52937, 52938, 52939 
Чернега Галина Василівна 53307, 53308, 53309, 53310, 53311, 53312, 53313, 

53314, 53315, 53316 
Черненко Олена Анатоліївна 53014 
Чернєй Володимир Васильович 53373, 53376 
Черніков Олександр Вікторович 53896 
Чернікова Людмила Антонівна 53647 
Чернін Євген Юрійович 53397, 53398, 53399 
Чернобаєв Микола Семенович 53862 
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Чернов Андрій Борисович 53956 
Чернов Вячеслав Валентинович 53802 
Чернозубенко Олександр Валентинович 54001 
Чернюк Людмила Григорівна 53440 
Чернявський Сергій Сергійович 53373, 53376 
Черняк Лариса Миколаївна 53402 
Чефранов Олександр Ігорович 53393 
Чіванов Вадим Дмитрович 54135 
Чічаєва Олена Павлівна 54088 
Чмельов В'ячеслав Валентинович 54146 
Чміль Борис Федорович 53374 
Човган Ростислав Ярославович 53570 
Чопенко Юрій Григорович 53585 
Чопоров Сергій Вікторович 53201, 53829 
Чорна Маргарита Володимирівна 54079 
Чорнай Олександр Миколайович 53435 
Чорний Микола Васильович 54294 
Чорноіван Олексій Петрович 53412 
Чорномидз Ірина Богданівна 53686 
Чуба Ірина Вікторівна 53901 
Чуєнко Антоніна Василівна 53110 
Чуйко Олександр Олександрович 54373 
Чуйко Тетяна Павлівна 53013, 53014 
Чукіна Віталія Федорівна 53506 
Чумак Клавдія Василівна 53013 
Чумак Надія Петрівна 53707 
Чумак Ольга Володимирівна 53473, 53474, 53782, 54163, 54164, 54165, 54166, 

54167, 54168 
Чумаков Кирило Анатолійович 53305 
Чуняк Галина Іванівна 53179 
Чухарев Олександр Михайлович 53832 
Шабат Христина Іванівна 53273 
Шакотько Віктор Васильович 53647 
Шамін Сергій Миколайович 53456 
Шанойло Семен Михайлович 54344, 54345 
Шапаренко Олександр Володимирович 53125 
Шаповал Оксана Олегівна 53050 
Шаповал Ольга Михайлівна 53964 
Шаповалов Андрій Іванович 53025, 53026, 53027, 53028, 53029 
Шаповалов Антон Валерійович 53078 
Шарко Валентина Дмитрівна 53500, 53549 
Шарко Максим Олександрович 53379 
Шарко Маргарита Василівна 53608 
Шаров Олександр Юрійович 52942 
Шаров Сергій Володимирович 53672, 53673 
Шарова Тетяна Михайлівна 53672, 53673, 53696 
Шаровченко Олександр Іванович 54150 
Шатілло Валерій Вікторович 53211 
Шаторна Вера Федорівна 53665 
Шацило Елеонора Сергіївна 53305 
Швед Микола Іванович 53633, 54006, 54009 
Швець Анжела Олександрівна 54184 
Швець Вячеслав Вікторович 52961, 52962, 52963, 52964, 52965, 52966 
Швець Павло Анатолійович 53440 
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Швидько Андрій Васильович 54242 
Шебанова Віталія Ігорівна 53609, 53920 
Шевельов Микита Сергійович 54539 
Шевирін Олексій Станіславович 53426, 53427, 53428, 53429 
Шевцова Євгенія Валеріївна 53403 
Шевченко Анатолій Борисович 53621 
Шевченко Валентина Іванівна 53199 
Шевченко Віталій Вікторович 54139 
Шевченко Ганна Володимирівна 53498 
Шевченко Марина Вікторівна 53936, 53937 
Шевченко Ольга Іванівна 53013 
Шевченко Ольга Олександрівна 54319 
Шевченко Павло Володимирович 53171 
Шевченко Світлана Володимирівна 54227 
Шевченко Юлія Сергіївна 52940 
Шевчишен Артем Вікторович 53376 
Шевчук Оксана Олегівна 53351 
Шевчук Роман Миколайович 53374 
Шевчук Тетяна Олександрівна 53385 
Шевчук Ярослав Юрійович 54292 
Шейко Сергій Миколайович 53560, 53571 
Шеляженко Юрій Вадимович 53404 
Шепелєв Сергій Євгенович 52952, 53847, 53848 
Шепельова Ольга Олександрівна 54140 
Шепетько Євген Миколайович 54093, 54094, 54095 
Шептицький Роман Володимирович 53545 
Шептун Інна Михайлівна 53369, 53370, 53371 
Шеремет Володимир Іванович 53823 
Шерстюк Володимир Григорович 53229, 53230, 53231 
Шершун Галина Григорівна 53352 
Шестопалова Людмила Федорівна 53115, 53116, 53117, 53118 
Шиленко Юлія Анатоліївна 53014 
Шило Ольга Георгіївна 53434 
Шипко Володимир Андрійович (Вова Сонце, SV, 
Bob Goldman) 

54116 

Шипко Олександр Володимирович 54338, 54341 
Ширяєв Іван Олександрович 54155 
Ширяєв Олександр Володимирович 54155 
Шитікова Олена Вікторівна 53078 
Школдіна Анастасія Михайлівна 54140 
Шкурко Максим Миколайович 54342, 54343 
Шмакова Наталія Євгеніївна 53150 
Шмалєй Світлана Вікторівна 54231 
Шманько Володимир Васильович 53349, 53361 
Шматенко Олександр Петрович 53524, 53525, 53526 
Шома Олександр Віталійович 53335 
Шраменко Володимир Миколайович 54112 
Шрамко Валентина Олександрівна 53789 
Штовба Сергій Дмитрович 54435, 54436 
Шульга Маргарита Володимирівна 54088 
Шульгай Олександра Михайлівна 53686 
Шульган Інна Василівна 53894 
Шумейко Оксана Володимирівна 53374 
Шутурма Олена Ярославівна 53480 
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Шухнін Сергій Олександрович 53803 
Щербаков Арсентій Володимирович 54088 
Щербатюк Наталя Юрівна 53688 
Щербатюк Олена Миколаївна 53763 
Щербина Тетяна Ігорівна 54230, 54231 
Юван Валентина Олександрівна 53014 
Юдін Олександр Костянтинович 53737, 53738 
Юдлова Юлія (Julija Judlova) 53333, 53334 
Южаков Сергій Васильович 53161 
Южда Сергій Петрович 53555 
Юнчик Микола Володимирович 53674 
Юрженко Володимир Васильович 53700 
Юрій Писаренко (псевдонім) 53540 
Юрченко Антоніна Миколаївна 53171 
Юрченко Едуард Григорович 54502 
Юрченко Іван Олексійович 53307, 53308, 53309, 53310, 53311, 53312, 53313, 

53314, 53315, 53316 
Юсипчук Олесь Романович 53747 
Юшковська Ольга Генадіївна 53039 
Ющенко Петро Андрійович 53486, 53487 
Явтушенко Анна Володимирівна 53215, 53216 
Явтушенко Олександр Вікторович 53215, 53216 
Ягенська Галина Василівна 53709 
Яким Роман Ярославович 53674 
Якименко Олена Олександрівна 54366 
Якімова Ольга Ігорівна 54140 
Якір Михайло Семенович 53977 
Якобчук Леонід Васильович 53083 
Яковенко Олег В’ячеславович 53005, 54421 
Яковець Володимир Іванович 53778, 53779, 53780 
Яковлєва Анна Валеріївна 53402 
Якубишина Лідія Василівна 53480, 53482 
Якушко Сергій Іванович 53791 
Яловець Андрій Леонідович 52935 
Яненко Олексій Пилипович 53167 
Янін Олексій Євгенович 53278 
Януш Олег Богданович 53443 
Янчук Віра Василівна 53552, 53836 
Ярема Наталя Михайлівна 53686 
Яременко Андрій Анатолійович 53555 
Яремчук Ніна Антонівна 54030 
Яремчук Ольга Зеновіївна 53352 
Ярмак (псевдонім) 53103 
Ярмолюк Микола Олександрович 53553 
Ярославський Ярослав Валентинович 53906 
Ярош Олег Михайлович 53440 
Ярошенко Наталія Олександрівна 54126 
Ярошинська Олена Олександрівна 53044, 53045, 53046, 53047 
Ярухін Юрій Михайлович 53430 
Ятло Леонід Петрович 53057 
Яхимович Олександр Вікторович 53993 
Яценко Анатолій Анатолійович 53928 
Яценко Лідія Євгеніївна (Лідія Полозова) 54158, 54159 
Яценко Оксана Вікторівна 54220, 54221, 54222, 54223, 54224, 54225, 54226 
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Яцишин Віталій Анатолійович 53843 
Яцук Олександр Васильович 53602, 53603 
Яцуненко Анатолій Григорійович 53665 
Яцюк Віктор Володимирович 53393 
Яцюк Володимир Макарович 53013 
Ященко Юрій Борисович 53937 
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найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

АгроСат с.р.о. (AgroSat s.r.o.)  53333, 53334 
Вінницький національний технічний університет  54435, 54436 
Громадська організація "Асоціація таксистів, 
перевізників та автолюбителів" 

 54414 

Державна служба з лікарських засобів у м. Києві  53150 
Державна установа "Національний інститут терапії 
ім. Л.Т. Малої Національної академії медичних наук 
України" 

 53325 

Державна установа "Національний науково-
дослідний інститут промислової безпеки та охорони 
праці" 

 53808, 53809, 53810, 53811, 53812, 54039, 54040, 
54041, 54042, 54043, 54044 

Державна установа "Український науково-дослідний 
інститут медичної реабілітації та курортології 
Міністерства охорони здоров'я України" 

 54126, 54127 

Державне підприємство "Головний проектно-
виробничий і сервісний центр комп'ютерних 
технологій" Міністерства фінансів України" 

 53406 

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

 53828, 53830, 54338, 54339, 54340, 54341, 54342, 
54343 

Державне підприємство "Український державний 
центр по експлуатації спеціалізованих вагонів" 

 53663, 53664 

Державне підприємство "Український науково-
дослідний інститут вагонобудування" 

 53454 

Державне підприємство "Український науково-
технічний центр металургійної промисловості 
"Енергосталь" 

 53125, 53770 

Державне підприємство "Центр державного 
земельного кадастру" 

 53171 

Державний вищий навчальний заклад "Донецький 
національний технічний університет" 

 54148 

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький 
національний університет" Міністерства освіти і 
науки України" 

 53201, 53829 

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

 53763, 53764, 53765, 53766 

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

 53203, 54305, 54306 

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

 52968, 52969, 52970, 52980, 52981, 52982, 52983, 
52984, 53147, 53202, 53321, 53322, 53323, 53327, 
53328, 53329, 53348, 53349, 53350, 53351, 53352, 
53353, 53354, 53355, 53356, 53357, 53359, 53360, 
53361, 53362, 53363, 53414, 53415, 53416, 53417, 
53418, 53419, 53420, 53421, 53475, 53476, 53477, 
53478, 53479, 53480, 53481, 53482, 53483, 53484, 
53633, 53683, 53684, 53685, 53686, 53687, 53688, 
53689, 53690, 53691, 53692, 53693, 53694, 53695, 
53995, 54002, 54003, 54004, 54005, 54006, 54007, 
54009, 54018, 54019, 54020, 54021, 54022, 54023, 
54024, 54025, 54085, 54086, 54087 

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

 53732 
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Державний економіко-технологічний університет 
транспорту 

 53161, 54438 

Державний заклад "Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка" 

 54543 

Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна 

 53009, 53010, 54184, 54185, 54186, 54187, 54188 

Дніпропетровський державний аграрний університет  53533 
Дніпропетровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 54189, 54190, 54191, 54192, 54193 

Донецький національний університет  54140 
Донецький національний університет  54107, 54108 
Житомирський державний технологічний 
університет 

 53326 

Житомирський державний університет ім. Івана 
Франка 

 53164 

Запорізький національний технічний університет  53215, 53216, 53217, 53436, 53748, 53749, 53750, 
53751, 53838 

Іноземне підприємство "1+1 Продакшин"  52943, 52944 
Інститут біології південних морів ім. О.О. 
Ковалевського Національної академії наук України 

 53270 

Інститут геологічних наук Національної Академії 
наук України 

 52932 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені 
М.В. Птухи Національної академії наук України 

 53440 

Інститут проблем реєстрації інформації Національної 
академії наук України 

 54344, 54345 

Інститут програмних систем Національної академії 
наук України 

 52935 

Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України 

 53030 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної 
академії аграрних наук України 

 53120, 53831 

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. 
Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий 
селекційно-генетичний центр з вівчарства 

 54088 

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

 53842 

Київська державна академія водного транспорту 
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

 53443, 54329, 54330 

Київський національний університет технологій та 
дизайну 

 53205 

Комунальне підприємство "Донецький обласний 
центр інформатизації" 

 52945, 53816, 53817, 53818, 53819 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МІСЬКОФОРМЛЕННЯ" 

 53241 

Луцький національний технічний університет  53674, 53964 
Луцький національний технічний університет  54491 
Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем Національної 
академії наук України та Міністерства освіти і науки 
України 

 53619, 53620, 53621 

Морський гідрофізичний інститут Національної 
академії наук України 

 53827, 53832, 54362, 54367, 54368, 54369, 54432 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська 
астрономічна обсерваторія" 

 53283, 53284, 53285 
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Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

 53994 

Національна академія внутрішніх справ  53373, 53374, 53375, 53376, 53761 
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  54344, 54345 
Національний авіаційний університет  53001, 53002, 53176, 53177, 53178, 53402, 53403, 

53736, 53737, 53738, 53882, 53883, 53899, 53900, 
53901, 53902, 53903, 54400, 54401, 54402, 54403, 
54404, 54405 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

 54013 

Національний науковий центр "Інститут 
грунтознавства та агрохімії імені 
О.Н.Соколовського" 

 53560, 53561, 53562, 53563, 53564, 53565, 53566, 
53571, 53572 

Національний технічний університет "Харківський 
політехнічний інститут" 

 53369, 53370, 53371 

Національний транспортний університет  53996, 53997 
Національний університет "Львівська політехніка"  54273, 54274 
Національний університет "Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого" 

 53434 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 53303, 53304, 53305, 53600, 53760 

Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова 

 54544 

Національний фармацевтичний університет  53752, 53753, 53754, 53755 
Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью 
"ГЄОТЕК-ГРУПП" (Общество с ограниченной 
ответственностью "ГЕОТЕК-ГРУПП") 

 53460, 53461, 53462, 53463, 53464, 53465, 53466, 
53467, 53468, 53469, 53489 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. 
Попова 

 53451, 53756 

Одеська національна академія харчових технологій  53967 
Приватне акціонерне товариство "ДОРІС"  54418 
Приватне акціонерне товариство "Енергетичний 
холдинг" 

 54219 

Приватне акціонерне товариство "ПРІОКОМ"  54284 
Приватне підприємство "Айвіжуалс"  54350 
Приватне підприємство "ЮРІС ПРОФ АРТ"  53758 
Публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"  53078 
Публічне акціонерне товариство "Фармак"  53175 
Публічне акціонерне товариство 
"ХайдельбергЦемент Україна" 

 53988 

Служба безпеки України  53251, 53252, 53253, 53254, 53255, 53256, 53257, 
53258 

Сумський державний університет  53081, 54237, 54241 
Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля 

 54146, 54147 

Таврійський національний університет ім. 
В.І.Вернадського 

 53012, 53358, 54210 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"360ДАТА" 

 53921 

Товариство з обмеженою відповідальністю "А-Профі 
Крим" 

 53380 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР"  54176 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН" 

 54227 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт 
Софт" 

 52986, 52987, 52988, 52989, 52990 
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Товариство з обмеженою відповідальністю "Ательє-
Марк" 

 52933 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Балтія-
друк" 

 54211 

Товариство з обмеженою відповідальністю "БЛЕК 
БОКС" 

 54217 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Вертикаль-авіа" 

 53393 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІПС"  54331 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дунаєвецький ливарно-механічний завод" 

 53654, 53655, 53656, 53657, 53735 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Едвента 
Лоу" 

 53409, 53410, 53411 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕКСПРЕССПЛАТА" 

 54122 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСР"  53005, 54421 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА" 

 53003, 53137 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІПРА-
СОФТ" 

 53163 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Консалтингова компанія "СІДКОН" 

 53332, 53837 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Корпоративні комп’ютерні системи" 

 53025, 53026, 53027, 53028, 53029 

Товариство з обмеженою відповідальністю "М.С.Л."  53743 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробнича фірма "Українські національні  
інформаційні системи" 

 53000 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Науково-виробниче підприємство "Медирент" 

 53459 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НЬЮ 
МЕДІА СОФТ" 

 54131 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Персональне творче архітектурне бюро "Ю. 
Серьогін" 

 53792 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ПОЛЛІО" 

 53407 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Проектні системи ЛТД" 

 53585, 54310 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМ-
СИСТЕМС" 

 53249 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Системи 
криптографічного захисту "Криптософт" 

 53550, 53551, 53802, 54473, 54474, 54475 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОВЛАНУТ" 

 54270 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Софтлайн-ІТ" 

 53981, 54440 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Студія 
Мамахохотала" 

 53075, 53076, 54258 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "УКРАЇНА" 

 53207, 53208 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тікет 
Солюшинс" 

 54397 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова 
група " Арс-Кераміка" 

 54498 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Торговий дім "Система" 

 53623 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Українська авіаційна компанія "ВЕЛЕС" 

 53885 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ФЕМТО-ІНЖИНІРИНГ" 

 53287 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРЕШ 
ОН" 

 54468 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Юридична компанія "Інноваційні технології права" 

 54509 

Український державний науково-дослідний та 
проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація" 

 53836 

Університет банківської справи Національного банку 
України 

 54304 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН 
України 

 54482 

Фізична особа-підприємець Атаманов Олександр 
Євгенович 

 53367 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 53145, 53225, 53226, 53587, 53588, 53589, 53815, 
53862, 53863, 53864, 53865 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 53291, 53292, 53896 

Харківський національний університет імені В.Н. 
Каразіна 

 54309 
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